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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 1 березня 2017 року
USD 2716.3714   EUR 2878.5388      RUB 4.6864     /    AU 341067.59      AG 4965.53      PT 280601.17     PD 212963.52

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 2 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ №41 (5910)

11
ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання
зарахування частини акцизного податку 
з виробленого в Україні та ввезеного на митну 
територію України пального до бюджетів місцевого
самоврядування»

ЦИФРА ДНЯ

Дорожній експеримент
підтвердив
життєздатність 

ІНФРАСТРУКТУРА.Експеримент із фінансового забезпечення
розвитку автомобільних доріг загального користування віднині по-
ширено на всю Україну. Відповідною урядовою постановою запро-
поновано продовжити чинність ініціативи до 1 січня наступного
року. Загалом її запровадили ще 1 вересня 2015-го на територіях
Волинської, Львівської, Одеської і Чернівецької областей та в місті
Києві. Реалізація цього проекту не потребуватиме додаткових ви-
трат із державного та місцевих бюджетів, запевняють у прес-служ-
бі Міністерства фінансів, яке й виступило з такою ініціативою.
Передбачено, що в разі перевиконання надходжень митних пла-
тежів на всій території України 50% такого перевиконання спря-
мовуватимуть на дороги конкретним регіонам. Ухвалення проекту
для проведення експерименту з фінансового забезпечення здійс-
нення заходів позитивно вплине на соціально-економічний розви-
ток регіонів. Окрім того, це відкриє шлях реалізації заходів з
розвитку автомобільних доріг загального користування.

ЦИТАТА ДНЯ

Борис Джонсон:
«У Києві в межах спільного

візиту з польським
колегою хочемо

показати Україні, що ми
на 100% підтримуємо

українців у протидії
російській агресії».

Глава зовнішньополітичного відомства Великої Британії
про незмінність позиції цих країн щодо ганебних дій 
РФ у Європі 
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ПІДСУМКИ

У Пенсійному фонді
підбили результати 
роботи за рік, 
що минув, і окреслили
перспективи

Непідконтрольна
вода

АКТУАЛЬНО. Без державної підтримки українські шахти 
на Луганщині можуть зазнати непоправних втрат
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боєприпасів часів минулих війн

знешкодили з початку року піротехнічні
підрозділи ДСНС

Заради металургії й енергетики
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр підтримав позицію СБУ щодо переліку товарів, 
які можуть потрапляти до тимчасово окупованого Донбасу

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Найголовнішим документом
дня стала постанова Кабіне-

ту Міністрів «Про затвердження
Порядку переміщення товарів до

району або з району проведення
антитерористичної операції».
Норми в ній прописувала Служ-
ба безпеки. Прем’єр-міністр по-
годжував мінімальний перелік
необхідних компонентів і мате-
ріалів, які мають використовува-

ти для гірничо-металургійного
комплексу та енергетики країни.

«Це необхідний критичний мі-
німум, який потрібен для того,
щоб в українських оселях, лі-
карнях, школах, на підприєм-
ствах було тепло, світло, щоб

наш гірничо-металургійний ком-
плекс працював на економіку
України й усі підприємства цьо-
го комплексу було зареєстрова-
но тільки в Україні й вони
сплачували податки за законо-
давством України, — лаконічно

узагальнив кількома словами
щонайменше три проблемні для
країни теми Володимир Гройс-
ман. — Українці не мають
страждати через енерге-
тичну блокаду — це наше
завдання». 2
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Біловодський районний суд Луганської обл.  викликає як відповіда-
чів у судові засідання для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ   
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості:

на 30.03.2017 року
09.15 — Макаренко Сергій Олександрович

Суддя Булгакова Г. В.
Попаснянський районний суд Луганської обл.  викликає як відпові-

дачів у судові засідання для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ   
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості:

на 03.03.2017 року
09.00 — Хайло Олена Олександрівна (резервна дата 10.03.2017 09.30)
У разі, якщо відповідач не з’явиться на вказане судове засідання, їх 

буде відкладено судом на вказану резервну дату.
Суддя Мазур М. В.

У разі неявки відповідачів  у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справу буде розглянуто за їх  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Рішенням конференції адвокатів міста Києва від 28.01.2017 року 
припинено діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури м. Києва, ідентифікаційний код 40895265. Ліквідатором призна-
чено Трускавецького Романа Степановича. Вимоги кредиторів прийма-
ються за адресою: 04212, м. Київ, вул. Богатирська 2-А, кв. 101, в строк 
протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішен-
ня щодо припинення юридичної особи «Кваліфікаційно-дисциплінар-
на комісія адвокатури м. Києва», код ЄДРПОУ 40895265.

Миронівським районним судом Київської області викликається від-
повідачка Дробік Ольга Сергіївна на судовий розгляд цивільної справи 
ЄУН 371/124/17 за позовом Качарави Габріела Теймуразовича до Дро-
бік Ольги Сергіївни про розірвання шлюбу, який відбудеться 7 берез-
ня 2017 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні Миронівського ра-
йонного суду Київської області (зал судових засідань) за адресою: Ки-
ївська область, місто Миронівка, вулиця Першотравнева, 3.

Суддя А. С. Поліщук

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, 
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Калініченка 
Віталія Олександровича про стягнення заборгованості.

Відповідач Калініченко Віталій Олександрович викликається до каб. № 16 
суду на 06 березня 2017 року на 16 годину 30 хвилин для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його відсутності за 
наявними доказами.

Суддя Шаньшина M. B.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406 м. Лиман, 
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Діденко На-
талії Андріївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Діденко Наталія Андріївна викликається до каб. № 16 суду 
на 06 березня 2017 року на 15 годину 30 хвилин для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута у її відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Шаньшина M. B.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області пере-
буває цивільна справа за позовом Івахнюк Світлани Степанівни до Івахнюк 
Івана Олександровича про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщенням. Суд викликає як відповідача по даній спра-
ві Івахнюк Івана Олександровича, останнє відоме місце проживання та ре-
єстрації: Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 3, кв. 206.

Розгляд справи відбудеться о 14 год. 20 хв. 7 березня 2017 року в залі су-
ду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213. У випадку не-
явки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Вінницький міський суд Вінницької області викликає Здурова Сер-
гія Олександровича, остання відома адреса: м. Вінниця, вул. Пирого-
ва, 146/38, у судове засідання, яке відбудеться 6 березня 2017 року о 
10 год. 00 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, зал судових 
засідань № 37, суддя Сичук М. М., у цивільній справі № 127/27957/16-ц за 
позовом Адамчука Володимира Федоровича до Здурова Сергія Олек-
сандровича про стягнення заборгованості за договором позики.

В разі неявки судове засідання відбудеться без вашої присутності.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в судове засідання 
Клименка Євгена Борисовича (який проживає за адресою: м. Суми, вул. 
40 років КПУ, 17/1), як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ 
КБ «ПРИВАТБАНК» до Клименка Євгена Борисовича про стягнення за-
боргованості.

Засідання суду відбудеться 03.03.2017 року о 09.00 год. за адресою: 
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. 16, пов. 2.

Суддя М. М. Косолап

У Подільському районному суді м. Києва 
06.03.2017 р. о 14 год. 00 хв. під головуванням судді 
Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна справа 
за позовом адвоката Бачека Максима Анатолійови-
ча, адвоката Ножовнік Олени Іванівни до Ради адво-
катів України в особі Національної асоціації адвокатів 
України, Голови ради адвокатів України Національної 
асоціації адвокатів України Ізовітової Лідії Павлівни, 
Організаційного комітету з проведення конференції 
адвокатів міста Києва про визнання нечинними та не-
законними рішень та розпоряджень.

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

При неявці відповідачів справа буде слухатись за 
їх відсутності згідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя B. C. Декаленко

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Комаренка Артема Миколайовича у 
судове засідання як відповідача у справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційного 
банку «ПриватБанк» до Комаренка Артема Микола-
йовича про стягнення заборгованості, яке призна-
чене на 06 березня 2017 року о 10 год. 30 хв. і відбу-
деться за адресою: Київська область, м. Васильків, 
вул. Шевченка, 8, кім. 201, суддя Орда О. О.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини не-
явки.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засі-
дання без поважних причин, судове засідання бу-
де проведено у вашу відсутність, а відповідно до  
ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошен-
ня про виклик відповідач вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи.

В Бобровицькому районному суді Чернігівської 
області знаходиться цивільна справа № 729/132/17; 
2/729/169/17 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Гнилуши Євгенія Івановича про стягнення заборгова-
ності, останнім відомим місцем проживання відпові-
дача є: м. Бобровиця, Чернігівської області, вул. Лу-
пицька, буд. 2, кв. 6.

Гнилуша Євгеній Іванович викликається в судове 
засідання Бобровицького районного суду Чернігів-
ської області на 06.03.2017 року на 10 годину як від-
повідач у справі за адресою: м. Бобровиця, вул. Не-
залежності, 47.

У разі неявки справа буде розглядатися на підставі 
доказів у справі, за відсутності відповідача.

З часу опублікування оголошення в газеті відпові-
дач являється належно повідомленим про час та міс-
це слухання справи.

Суддя Бойко В. І.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як 
відповідачів Полянську Оксану Юріївну, яка є закон-
ним представником відповідача Немченка Едуарда 
Сергійовича, останнє відоме місце проживання яких: 
м. Київ, вул. Жилянська, 59, кв. 926, в судове засі-
дання на 06.03.2017 року о 09 год. 40 хв. на розгляд 
цивільної справи за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра 
та гарантія» до Полянської Оксани Юріївни, Немчен-
ка Едуарда Сергійовича, третя особа: Служба у спра-
вах дітей Голосіївської районної в м. Києві державної 
адміністрації про визнання осіб такими, що втратили 
право користування жилим приміщенням, яке відбу-
деться в приміщенні суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 
14А, кабінет № 27.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені 
статтями 169, 170 ЦПК України.

Суддя Н. В. Антонова

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 
24.06.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 
ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України у судове засідання, 
яке відбудеться 06 березня 2017 року о 16 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Вінокурову Ірину Борисівну у судове 
засідання як відповідачку у справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» 
до Вінокурової Ірини Борисівни про стягнення за-
боргованості, яке призначене на 06 березня 2017 
року о 12 год. 00 хв. і відбудеться за адресою: Ки-
ївська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 
201, суддя Орда О. О.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини не-
явки.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідан-
ня без поважних причин, судове засідання буде 
проведено у вашу відсутність, а відповідно до ч. 9  
ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення 
про виклик відповідач вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрювану Денисову Вікторію Валеріївну, 13.05.1986 

року народження, зареєстровану за адресою: Дніпропе-
тровська область, м. Кривий Ріг, мк-н. Ювілейний, буд. 
5, кв. 20, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, 
вам необхідно з’явитися 6 березня 2017 року до каб. 303 
СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Тітова В. В., за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Ніль-
сена, буд. 33, для вручення повідомлення про підозру, 
ознайомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня, отримання обвинувального акта та реєстру матеріа-
лів при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 22016050000000170 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик 
або ухилення від явки на виклик настають наслідки, пе-
редбачені ст. 139 КПК України.

Фастівський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає в судове засідання Буцько Олега Мико-
лайовича, зареєстрованого за адресою: Київська 
область, Фастівський район, с. Червоне, вул. Садо-
ва, 7, Буцько Олену Юріївну, зареєстровану за адре-
сою: Київська область, Фастівський район, с. Черво-
не, вул. Садова, 7, Королько Ігоря Леонідовича, за-
реєстрованого за адресою: Київська область, м. Бі-
ла Церква, вул. Тімірязєва, 2, кв. 88 як відповідачів 
по цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства КБ «Приват Банк» до Буцько Оле-
га Миколайовича, Буцько Олени Юріївни, Король-
ко Ігоря Леонідовича про стягнення заборгованості. 
Справа до розгляду у відкритому судовому засіданні 
призначена на 06 березня 2017 року на 12.00 год., за 
адресою: м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, Київської 
області (каб. 19).

Суддя Соловей Г. В.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ тА УКРАїНА

СПРАВА «ЮДІНА ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF YUDINA AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 8416/06 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 12 січня 2017 року

До Європейського суду з прав людини (далі  — Європейський суд) за-
явники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на над-
мірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національно-
му законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. У заявах № 
8416/06 та № 53941/07 заявники скаржилися також за іншими положен-
нями Конвенції.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно 
до його практики, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість су-
дового розгляду у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі 
«розумного строку», а також, що у заявників не було ефективного засобу 
юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами та констатував порушення 
пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

Скарги у заявах № 8416/06 та № 53941/07 Європейський суд визнав не-
прийнятними.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості цивіль-

них проваджень та відсутності в національному законодавстві ефектив-
ного засобу юридичного захисту, а решту скарг у заявах №№ 8416/06 та 
53941/07 — неприйнятними;

3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 
та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних прова-
джень;

4. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заяв-

никам суми, зазначені в додатку; ці суми мають бути конвертовані в наці-
ональну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення пла-
тежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток 
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського цен-
трального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано 
три відсоткові пункти.

5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «СОКОЛОВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF SOKOLOV AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 7192/04 та 8 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 12 січня 2017 року

До Європейського суду з прав людини (далі —Європейський суд) заяв-
ники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну 
тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законо-
давстві ефективного засобу юридичного захисту. Деякі заявники скаржи-
лися також за іншими положеннями Конвенції.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно 
до його практики, Європейський суд дійшов висновку, що тривалість су-
дового розгляду у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі 
«розумного строку», а також, що у заявників не було ефективного засобу 
юридичного захисту у зв’язку з цими скаргами та констатував порушення 
пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

Решту скарг Європейський суд визнав неприйнятними.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості цивіль-

них проваджень та відсутності в національному законодавстві ефектив-
ного засобу юридичного захисту, а також інші скарги відповідно до уста-
леної практики Суду, як вказано у переліку в додатку, а решту скарг у за-
явах — неприйнятними;

3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та 
статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень;

4. Постановляє, що було порушення щодо інших скарг відповідно до 
усталеної практики Суду (див. додаток);

5. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заяв-

никам суми, зазначені в додатку; ці суми мають бути конвертовані в націо-
нальну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток 
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського цен-
трального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано 
три відсоткові пункти.

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

УтОЧНЕННЯ
У №39 «Урядового кур’єра» (28 лютого 2017 року) на стор.6 опубліковано 

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм заяв про вне-
сення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бю-
джетної дотації та про зняття сільськогосподарського товаровиробника з реє-
страції як отримувача бюджетної дотації». Через технічний збій не була надру-
кована Форма №2-РОБД. Тому ми виправляємо цю помилку.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Надвірнянський районний суд повідомляє, що 17 берез-
ня 2017 року о 09.00 год. буде розглядатися цивільна справа 
за позовом Якубовської Анастасії Олександрівни до Панчен-
ка Артема Миколайовича про позбавлення батьківських прав 
та стягнення аліментів.

В судове засідання як відповідач викликається Панчен-
ко Артем Миколайович, 27.06.1988 року народження, (міс-
це реєстрації: м. Єнакієве, вул. Утіна, 31, Донецька область) 
останнє відоме місце проживання: м. Біла Церква, вул. По-
льова, 1 Київської області.

Йому пропонується надати всі наявні докази по зазначе-
ній справі.

Явка в судове засідання відповідача є обов’язковою.
Про причини неявки відповідач зобов’язаний повідоми-

ти суд.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважної 

причини, розгляд справи буде проведено в його відсутність.
Розгляд справи буде проводитись за адресою: м. Надвір-

на, вул. Г. Мазепи, 35 Івано-Франківської області.
Суддя Флоряк Д. В.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє 
Черкашину Катерину Вікторівну про те, що судове 
засідання у справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Універсал Банк» до Черкашина Р. А., Чер-
кашиної К. В. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, відбудеться у приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. 
Хорива, 21, зал. с.з. № 6) під головуванням судді  
Васильченка О. В.  7 березня 2017 року о 09 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника 
обов’язкова. Представник повинен мати при собі до-
віреність та документ, що посвідчує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних 
причин справа буде розглянута за вашої відсутнос-
ті на підставі наявних у справі доказів.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Кривого 
Рогу Дніпропетровської області перебуває цивільна справа 
за позовом Державної іпотечної установи до Бондар Олега 
Євгенійовича, Бондар Ірини Мирославівни, Тумик Олега Іва-
новича про стягнення заборгованості за договором про іпо-
течний договір.

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетров-
ської області повідомляє, що 14.03.2017 року о 10 год. 00 
хв. відбудеться судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Державної іпотечної установи до Бондар Олега Євге-
нійовича, Бондар Ірини Мирославівни, Тумик Олега Іванови-
ча про стягнення заборгованості за договором про іпотеч-
ний договір.

Явка відповідачів: Бондар Олега Євгенійовича, Бондар 
Ірини Мирославівни, Тумик Олега Івановича обов’язкова з 
наданням раніше не поданих доказів.

В разі неявки відповідачів у судове засідання без поваж-
них причин та неповідомлення ними про причину неявки, суд 
вирішить справу з винесенням заочного рішення.

Суддя М. В. Зімін

В провадженні Зарічного районного суду м, Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/7151/16-ц, проваджен-
ня № 2/591/869/17 за позовом фізичної особи-підприєм-
ця Спаської Оксани Валеріївни до Микитченка Олексан-
дра Олександровича про стягнення боргу.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 
ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Микитченка Олек-
сандра Олександровича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Суми, вул. Нижньосироватська, буд. 37, кв. 24, 
як відповідача по справі на 13.00 год. 15 березня 2017 
року.

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

У разі неявки відповідача в дане судове засідання, 
справа буде розглянуто в його відсутність.

Суддя Г. В. Шелєхова

Першотравневий районний суд Донецької облас-
ті (87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102, Першо-
травневого району Донецької області) розглядає ци-
вільну справу за позовом Кредитної спілки «Азов-
ська кредитна компанія» до Балабанової Тетяни Юрі-
ївни про стягнення суми заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачка Балабанова Тетяна Юріївна, місце ре-
єстрації: с. Червона Україна, вул. Степна, 14, Мангуш-
ського району, Донецької області; місце проживання: 
м. Маріуполь, вул. Амурська, 3-9, Донецької області, 
викликається на 14 червня 2017 року на 14.00 годи-
ну до Першотравневого районного суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутністю.

Суддя Скудін В. Є.

Рахівський районний суд викликає як відповіда-
чів: Гудзь Володимира Васильовича, 20 листопада 
1968 року народження, мешканця: м. Луганськ, се-
лище Ювілейне, вул. Котовського, буд. 1, кв. 44, та 
Гудзь Антона Сергійовича, 16 серпня 1991 року наро-
дження, мешканця: м. Алчевськ, вул. Чайковського, 
буд. 5, кв. 59 Луганської області, по цивільній справі  
№ 305/2088/16-ц за позовом Бочкор М. М. в інте-
ресах Вонсовіч Ю. В. до Ясінянської с/ради, Гудзь 
В. В., Мельник О. В., Гудзь А. С., 3-тя особа: Рахів-
ська ДНК, про визнання права власності на нерухо-
ме майно в порядку спадкування за заповітом, на 
28 березня 2017 року о 9 годині 00 хвилин за адре-
сою: м. Рахів, вул. Карпатська, № 15.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відпові-
дачів, справа розглядатиметься за наявними матері-
алами.

Суддя І. І. Тулик

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької 
області Хамзін Т. Р. викликає Виштикайла Олександра 
Борисовича, 02.04.1967 року народження, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Волноваха, 
вул. Радянська, 40, проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Волноваха, вул. Гагаріна, 3, до Куйбишевсько-
го районного суду Запорізької області, який розташова-
ний за адресою: 71001, Запорізька область, смт Більмак, 
вул. Центральна, 26а (тел. 06147 21358) як обвинуваче-
ного (за обвинуваченням в скоєнні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК Укра-
їни, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ст. 113 КК України) для участі у 
підготовчому судовому засіданні по кримінальному про-
вадженню №22014080000000127 від 12 листопада 2014 
року, що відбудеться о 14 годині 00 хвилин 14 березня 
2017 року в залі засідань Куйбишевського районного су-
ду Запорізької області.

Відповідно до ст. 138 КПК України поважними причи-
нами неприбуття особи на виклик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбування 
покарання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові 
події, стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом три-
валого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови 
неможливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших 
близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик:
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Особа, що викликається, зобов’язана заздалегідь по-

відомити про неможливість з’явлення на виклик суду.

Чернігівський районний суд Запорізької області розглядає у порядку спеці-
ального судового провадження кримінальне провадження за підозрою Кім Ста-
ніслава Федоровича, 23.05.1966 р.н., уродженця м. Дніпро (Дніпропетровськ) 
Дніпропетровської області, за ч. 3 ст. 258 КК України, внесеного до ЄДРДР 
(42016050000000893). Адреса проживання Кім Станіслава Федоровича: Дніпро-
петровська область, м. Дніпро, вул. Хвойна, 60 А.

Судове засідання відбудеться 07 березня 2017 року о 10 годині 00 хвилин в за-
лі судового засідання № 2 Чернігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, 391.

Згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд розміщує інформацію про ви-
клик обвинуваченого Кім Станіслава Федоровича у газеті «Урядовий кур’єр» та 
роз’яснює, що з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя Покопцева Д. О.

Cлов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про стягнення заборгованості за 
позовом ПАТ «Універсал Банк» до:

Відповідач: Кулеш Дмитро Євгенович, останнє місце реєстрації та проживан-
ня: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Богуна, буд. 37, кв. 69, викликається 7 березня 
2017 року о 10 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка: Кулеш Наталя Геннадіївна, останнє місце реєстрації та проживан-
ня: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Волкова, буд. 8, кв. 29, викликається 7 березня 
2017 року о 10 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

В Бобровицькому районному суді Чернігівської області знаходиться 
цивільна справа за позовом ТОВ ФК «Довіра та Гарантія» до Лебеденка 
Романа Володимировича про стягнення заборгованості, останнім відо-
мим місцем проживання відповідача є: вул. Гоголя, буд. 13, м. Бобро-
виця Чернігівської області.

Лебеденко Роман Володимирович викликається в судове засідання 
Бобровицького районного суду Чернігівської області на 20.03.2017 ро-
ку на 09 годину 00 хвилин як відповідач у справі за адресою: м. Бобро-
виця, вул. Незалежності, 47.

В разі неявки справа буде розглядатися на підставі доказів у справі, 
за відсутності відповідача.

З часу опублікування оголошення в газеті відповідач являється на-
лежно повідомленим про час та місце слухання справи.

Суддя Демченко Л. М.

У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської області за 
адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Маяковського, 30 
(суддя Берднікова Г. В., 2 поверх, каб. 11) о 10 год. 30 хв. 17.03.2017 ро-
ку відбудеться слухання цивільної справи за позовом Крайванець Оль-
ги Юріївни до Голевої Валентини Іванівни про визнання права власнос-
ті на житловий будинок за набувальною давністю.

У судове засідання викликається відповідач Голева Валентина Іванів-
на, останнє відоме місце проживання: вул. Харківська, 82, м. Знам’янка. 
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутнос-
ті, за наявними матеріалами справи. Відповідач зобов’язаний повідоми-
ти суд про причини своєї неявки.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області викликає відповідача Ко-
ноненко Катерину Олександрівну, 20.03.1984 року народження, остання адреса 
реєстрації: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Лозова, буд 51, на роз-
гляд цивільної справи № 194/48/17 за позовом Кононенка Олександра Павловича 
до Кононенко Катерини Олександрівни, третьої особи — органу опіки та піклуван-
ня виконавчого комітету Тернівської міської ради Дніпропетровської області про 
визначення місця проживання неповнолітніх дітей та звільнення від сплати алі-
ментів, який відбудеться 14 березня 2017 року о 10-00 годині у приміщенні Тер-
нівського міського суду Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська 
область, м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15-а.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи і у випадку неявки, розгляд справи може бу-
ти проведений за його відсутності за наявними у справі доказами з постановлен-
ням заочного рішення.

Суддя І. С. Солодовник

13.03.2017 року об 11 год. 30 хв. в Козятинському міськрайсуді (вул. 
Грушевського, 64, м. Козятин Вінницька область) відбудеться розгляд 
справи за позовом Лукасевич Є. О. до Лукасевич І. Є. про позбавлен-
ня батьківських прав. Суд викликає як відповідача Лукасевич Ірину Єв-
геніївну (останнє відоме місце проживання: вул. Станіславського, 32,  
кв. 45, м. Вінниця).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки 
справа може бути розглянута у його відсутності. 

Головуючий суддя Воронюк В. А.

Залізничний районний суд м. Львова викликає відпо-
відача Каночкіна Юрія Федоровича, останнє відоме місце 
проживання: м. Львів, вул. Низинна, 21/2, в судове засі-
дання у справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Універсал Банк» до Каночкіної Світлани Юріївни 
та Каночкіна Юрія Федоровича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться 23 бе-
резня 2017 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за 
адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 3, каб. № 4. У разі не-
явки відповідача в судове засідання, буде проведено за-
очний розгляд справи у відповідності до вимог ст. 224 
ЦПК України на підставі наявних у справі даних чи дока-
зів (ч. 4 ст.169 ЦПК України).

Суддя С. Ю. Колодяжний

Суддя Херсонського міського суду Херсонської 
області Хайдарова І. О. повідомляє про слухання ци-
вільної справи за позовною заявою Яковлєвої Люд-
мили Миколаївни до Петрова Сергія Леонідовича про 
стягнення неустойки за прострочення сплати алімен-
тів, яке відбудеться 27.03.2017року о 09-30 годи-
ні за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб.807, та викликає до суду відповідача: Петрова 
Сергія Леонідовича.

У разі неявки у судове засідання відповідача, спра-
ва буде розглянута у його відсутність.

Олевський районний суд Житомирської області ви-
кликає Патлай Олега Михайловича, 24.07.1968 року 
народження, як відповідача по справі за позовом ТОВ 
«Кредитні ініціативи» до Патлай Олега Михайловича про 
стягнення заборгованості у судове засідання на 12 годи-
ну 00 хвилин 27 березня 2017 року.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Олевсько-
го районного суду Житомирської області за адресою:  
м. Олевськ, вул. Володимирська, 7, Житомирська об-
ласть.

У разі неявки без поважних причин у судове засідан-
ня або неповідомлення про причини неявки, справу буде 
розглянуто за відсутністю відповідача.

Суддя О. В. Стратович

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, 
Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 38) викликає Сонічева 
Євгена Івановича на 12 год. 00 хв. 15 червня 2017 ро-
ку як відповідача у цивільній справі № 760/5580/16-ц, 
2-1778/17 за позовом Компанії «Маріа Клементіне 
Мартін Клостерфрау Фертрібсгезельшафт міт беш-
ренктер Хафтунг» до Державної служби інтелекту-
альної власності України, Сонічева Євгена Івановича 
про визнання недійсним свідоцтва на знак для това-
рів і послуг, зобов’язання вчинити дії. У разі неявки, 
справу буде розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя В. В. Українець

Старобільський районний суд Луганської області викликає 
Куценка Артема Валерійовича, який зареєстрований за адресою: 
Луганська область, Старобільський район, с. Новоселівка, вул. Га-
гаріна, 95 як відповідача у судове засідання по цивільній справі  
№ 2/431/280/17 за позовом Бойко Надії Іванівни до Куценка А. В., 
Титарівської с/р Старобільського району про визнання особи та-
кою, що втратила право користування жилим приміщенням та 
зняття з реєстраційного обліку, яке відбудеться 10 березня 2017 
року о 09 годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме 
справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України, при цьо-
му за результатами розгляду справи по суті буде винесено зао-
чне рішення.

Голова суду О. О. Пелих

В Ірпінський міський суд Київської області на 
13.03.2017 р. о 16 год. 00 хв. (справа № 367/7903/16-ц), 
викликається: Синько Максим Михайлович по спра-
ві за позовом Синько Наталії Миколаївни в інтересах 
неповнолітнього Синька Микити Максимовича, третя 
особа: орган опіки та піклування виконавчого коміте-
ту Бучанської міської ради про позбавлення батьків-
ських прав.

В разі неявки Синька М. М. (Київська обл. м. Ір-
пінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися 
у його відсутність.

Суддя А. П. Саранюк

Святошинський районний суд м. Києва викликає 
відповідача Романенка Василя Анатолійовича, остан-
нє відоме місце проживання: м. Київ, бул. Кольцова, 
15, кв.18, для участі в цивільній справі за позовом 
Романенко Антоніни Михайлівни до Романенка Ва-
силя Анатолійовича про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 15.03.2017 року о 15 
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.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає 
як відповідача Журавльова Віталія Германовича за 
позовом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Факторингова компанія «Рантье» до Журавльо-
ва Віталія Германовича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором. Судове засідання відбу-
деться 22.03.2017р. о 12 год. 45 хв. у приміщенні Су-
воровського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 19. У разі неявки Журавльова Віта-
лія Германовича в судове засідання воно буде прове-
дене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Новопсковський районний суд Луганської 
області викликає у судове засідання відпові-
дача у цивільній справі за позовом Жеребя-
тьєвої Людмили Іванівни до Жеребятьєва Іва-
на Юрійовича про надання дозволу на тимчасо-
вий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без 
згоди батька, третя особа: Служба у справах ді-
тей Новопсковської РДА в Луганській області, 
яке відбудеться 07 березня 2017 року о 10 го-
дині 30 хвилин (резервна дата судового засідан-
ня 09 березня 2017 року о 10 годині 30 хвилин) 
в приміщенні Новопсковського районного суду 
за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков 
Луганської області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Новопсковський районний суд Луган-
ської області викликає у судове засідан-
ня відповідача у цивільній справі за по-
зовом Осичнюка Євгена Вікторовича до 
Корнієнко Валентини Федорівни про стяг-
нення боргу, яке відбудеться 07 березня 
2017 року о 09 годині 00 хвилин (резервна 
дата судового засідання 09 березня 2017 
року о 09 годині 00 хвилин) в приміщенні 
Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Українська, 28, смт Новопсков 
Луганської області.

У разі неявки, суд розглядатиме спра-
ву без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Р. Р. Потапенко

Новопсковський районний суд Луган-
ської області викликає у судове засідан-
ня відповідача у цивільній справі за позо-
вом Задорожньої Ірини Олександрівни до 
Задорожнього Анатолія Володимирови-
ча про розірвання шлюбу, яке відбудеться 
07 березня 2017 року о 09 годині 30 хви-
лин (резервна дата судового засідання 09 
березня 2017 року о 09 годині 30 хвилин) 
в приміщенні Новопсковського районного 
суду за адресою: вул. Українська, 28, смт 
Новопсков Луганської області.

У разі неявки, суд розглядатиме спра-
ву без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Р. Р. Потапенко

Новопсковський районний суд Луган-
ської області викликає у судове засідання 
відповідача у цивільній справі за позовом:

Гершензон Ірини Олександрівни до На-
зарова Романа Анатолійовича про розі-
рвання шлюбу, яке відбудеться 07 берез-
ня 2017 року о 10 годині 00 хвилин (ре-
зервна дата судового засідання 09 берез-
ня 2017 року о 10 годині 00 хвилин) в при-
міщенні Новопсковського районного суду 
за адресою: вул. Українська, 28, смт Но-
вопсков Луганської області.

У разі неявки, суд розглядатиме спра-
ву без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Р. Р. Потапенко

Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає як відповідача Лав-
ріненка Віталія Олександровича, який заре-
єстрований за адресою: Луганська область,  
м. Гірське, вул. Поштова, буд. 30, кв. 1, у 
судове засідання по цивільній справі за  
№ 423/3755/16-ц за позовом Лавріненко Л. П. 
до Лавріненка В. О. про визнання особи та-
кою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням, що відбудеться 07 бе-
резня 2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко
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оголошення

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суд-
дя Врона А.О.) викликає в судове засідання відповідачку Кутєпову Ва-
лентину Миколаївну в справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачки: вул. Савченко, 9, кв. 19,  
м. Донецьк Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 22 березня 2017 р. о 09.45 год. за 
адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справа, згідно з вимо-
гами ЦПК України, може бути розглянута за її відсутністю.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ющенка Костянти-
на Васильовича як відповідача у справі № 296/10828/16-ц за позовом Дим-
чук Надії Миколаївни до Ющенка Костянтина Васильовича про розірвання 
шлюбу, під головуванням судді Шалоти К.В. у судове засідання, що відбу-
деться 14.03.2017 року о 09 год. 30 хв. та 28.03.2017 року о 09 год. 30 хв. 
у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 223-А.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки, інакше не-
явка в судове засідання вважатиметься без поважних причин та суд вирі-
шить справу за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє 
відповідача Давтян Давида Вардановича, що розгляд цивільної справи 
за позовом Приватного акціонерного товариства «АХА Страхування» 
до Давтян Давида Вардановича про відшкодування збитків в порядку 
регресу відбудеться об 11 год. 15 хв. 27 березня 2017 року в приміщен-
ні Києво-Святошинського районного суду Київської області за адре-
сою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

У випадку неявки в судове засідання справа буде розглянута за ва-
шої відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя А.Я. Волчко

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебу-

ває цивільна справа за позовом Довбик Антоніни Анатоліївни до До-

вбика Олександра Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Суд викликає на 28.03.2017 року о 12.30 год. Довбика Олександра 

Анатолійовича як відповідача. Явка обов’язкова.

Суддя С.І. Оладько

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Кров-
лайдіс Станіслава Олександровича, останнє відоме місце проживання 
якого: м. Київ, пр. Маяковського, 52, кв. 195, в судове засідання, яке 
призначене 28.03.2017 року на 10 год. 45 хв., для розгляду справи за 
позовом Ковтун Любові Іванівни до Кровлайдіс Станіслава Олексан-
дровича, треті особи: ЖБК «Хімік-16», Деснянська районна у м. Києві 
державна адміністрація, про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування жилим приміщенням. Адреса суду: м. Київ, пр. Мая-
ковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О.В.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Ко-
вальчук Сергія Івановича (останнє відоме місце проживання: Полтавська об-
ласть, м. Кременчук, пров. Бородінський, буд. 7, кв. 1) як відповідача в судове за-
сідання в цивільній справі за позовом ПАТ «ВТБ БАНК» до Ковальчук Сергія Іва-
новича про стягнення суми заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 13 березня 2017 року об 11 годині 00 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька 
(Красіна), 37/49. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача справу 
буде розглянуто за його відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про 
причини неявки в судове засідання.

Суддя Дядечко І.І.

Богуславський районний суд Київської області, у зв’язку з розгля-
дом цивільної справи № 358/1833/16-ц за позовом Іпатової Віталіни Ві-
кторівни до Іпатова Ігоря Сергійовича про стягнення аліментів, викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 15 березня 2017 року о 12 год. 
30 хв. за адресою: вул. Франка, 29 А, м. Богуслав, Київської області, 
як відповідача:

Іпатова Ігоря Сергійовича, 09 жовтня 1983 року народження (прожи-
ваючий по вул. Миколаївська, 43, кв. 8, м. Богуслав, Київська область).

Суддя В.М. Корбут

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає як відповідачку Лабузову Тетя-
ну Володимирівну, яка зареєстрована: м. Суми, вул. Привокзальна, 3, кв. 
16 в судове засідання для розгляду цивільної справи № 592/304/17, про-
вадження № 2/592/596/17 за позовом ФОП Спаської (Товстуха) Оксани Ва-
леріївни до Лабузової Тетяни Володимирівни про стягнення боргу призна-
чено до розгляду на 30 березня 2017 р. на 09.00 год. в приміщенні суду за 
адресою: м. Суми, вул. Першотравнева 12, каб. 22, суддя І.М. Фоменко. Яв-
ка обов’язкова. У разі неявки в судове засідання відповідачки розгляд спра-
ви буде проведено в її відсутність за матеріалами справи згідно з вимога-
ми ЦПК України.

Суддя І.М. Фоменко

Цюрупинський районний суд Херсонської області викликає як від-
повідачів Анастасова Андрія Вікторовича, Анастасова Олександра Ві-
кторовича, Анастасова Олександра Володимировича, Анастасова Сер-
гія Олександровича, Анастасову Тетяну Михайлівну, Анастасову На-
талію Іванівну, Анастасова Віктора Володимировича, Пахомова Олек-
сандра Івановича, Медведєва Віктора Анатолійовича, Подкам’янного 
Олександра Сергійовича, Подкам’янного Сергія Анатолійовича, Мель-
ник Наталію Олександрівну, Кулініч Віктора Івановича, Базеко Воло-
димира Олександровича, Майорова Сергія Олександровича, Марченко 
Вадима Володимировича на 16.03.2017 року на 11.00 годину у спра-
ві за позовом ТОВ «Південноукраїнський пісок» до Олешківської рай-
держадміністрації Херсонської області, Анастасова Андрія Вікторови-
ча, Анастасова Олександра Вікторовича, Анастасова Олександра Воло-
димировича, Анастасова Сергія Олександровича, Анастасової Тетяни 
Михайлівни, Анастасової Наталії Іванівни, Анастасова Віктора Володи-
мировича, Пахомова Олександра Івановича, Медведєва Віктора Ана-
толійовича, Подкам’янного Олександра Сергійовича, Подкам’янного 
Сергія Анатолійовича, Мельник Наталії Олександрівни, Кулініч Вікто-
ра Івановича, Базеко Володимира Олександровича, Майорова Сергія 
Олександровича, Марченка Вадима Володимировича, треті особи: Го-
ловне управління Держгеокадастру в Херсонській області, Херсонська 
облдержадміністрація про визнання недійсними державних актів на 
право власності на земельну ділянку. У разі неявки у судове засідан-
ня, справу буде розглянуто за відсутності відповідачів за наявними у 
справі матеріалами.

Суддя В.П. Бойко

за 2016 рік (тис.грн.)
Код програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 
бюджету / код 

економічної
 класифікації видатків 

бюджету або код 
кредитування бюджету

Код функціональної 
класифікації 

видатків 
та кредитування 

бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією 
видатків та кредитування бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

план на 2016 рік 
з урахуванням 
внесених змін

касове
виконання 
за 2016 рік

план на 2016 
рік 

з урахуванням 
внесених змін

касове 
виконання 
за 2016 рік

план на 2016 рік 
з урахуванням 
внесених змін

касове  
виконання  
за 2016 рік

МОЗ України 21 576 515,1 21 512 419,9 5 166 079,8 3 004 199,6 26 742 594,9 24 516 619,5
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 33 783,7 33 260,5 1 977,3 1 906,3 35 761,0 35 166,8
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, ви-

конання робіт за державними цільовими програмами 
і державним замовленням, підготовка та підвищення 
кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, 
фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури 
та об’єктів, що становлять національне надбання

42 218,7 41 376,1 85 885,2 52 444,4 128 103,9 93 820,5

2301040 0740 Державні науково-технічні програми  та наукові частини 
державних цільових програм у сфері профілактичної та 
клінічної медицини

915 934,9 908 276,0 277 775,7 254 068,7 1 193 710,6 1 162 344,7

2301070 942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фар-
мацевтичних, наукових та науково-педагогічних ка-
дрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акре-
дитації 

802 957,1 802 950,3 4 081 940,6 2 155 007,1 4 884 897,7 2 957 957,4

2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних 
кадрів  та підготовка наукових і науково-педагогічних 
кадрів у сфері охорони здоров’я

160 574,2 160 258,3 220 274,8 101 515,0 380 849,0 261 773,3

2301090 990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фарма-
цевтичних) вищих навчальних закладів та закладів піс-
лядипломної освіти

1 344,3 1 341,9 103,6 83,8 1 447,9 1 425,7

2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична до-
помога, що надається загальнодержавними закладами 
охорони здоров’я

775 233,7 772 473,8 200 815,9 195 993,0 976 049,6 968 466,8

2301120 941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими 
навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

5 194,7 4 441,8 54 874,0 48 761,4 60 068,7 53 203,2

2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань  із впровадженням 
експериментальних та нових медичних технологій у за-
кладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та  
вищих навчальних медичних закладах МОЗ України

792 880,9 791 472,6 118 426,9 107 638,1 911 307,8 899 110,7

2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і 
підлітків з соматичними захворюваннями

313 551,8 312 395,4 13 943,1 12 467,1 327 494,9 324 862,5

2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклі-
нічна та стоматологічна допомога, що надається ви-
щими навчальними закладами, науково-дослідними 
установами та загальнодержавними закладами охоро-
ни здоров’я

97 655,5 97 543,1 17 525,7 16 510,1 115 181,2 114 053,2

2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залу-
ченими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для 
реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових 
зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що ви-
никли в рамках реалізації інвестиційного проекту

358 198,3 355 902,8 358 198,3 355 902,8

2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі 
заходи у системі охорони здоров’я

127 272,3 124 749,7 53 225,3 40 273,3 180 497,6 165 023,0

2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 387 748,9 387 444,3 387 748,9 387 444,3
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних 

програм та комплексних заходів програмного характеру
3 960 074,0 3 949 972,4 3 960 074,0 3 949 972,4

2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліо-
теки, збереження та популяризація історії медицини

19 184,0 19 104,1 5 939,2 5 126,5 25 123,2 24 230,6

2301490 0763 Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікуван-
ня  онкологічних захворювань із застосуванням високо-
вартісних медичних технологій  громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи

60 446,6 58 140,5 60 446,6 58 140,5

2301510 0763 Заходи із реабілітації хворих на дитячій церебраль-
ний параліч у міжнародній клініці відновлювально-
го лікування

11 154,0 11 142,3 11 154,0 11 142,3

2301610 0763 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 33 169,3 12 201,7 33 169,3 12 201,7
2301810 0734 Будівництво та реконструкція (у тому числірозширення) 

об’єктів, що відносяться до сфери управління Міністер-
ства охорони здоров’я України

395 000,0 364 388,6 395 000,0 364 388,6

2304010 0763 Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміо-
логічної служби

23,7 23,7 23,7 23,7

2304020 0740 Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологіч-
ної служби та заходи по боротьбі з епідеміями

179,5 179,4 179,5 179,4

2307010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів 
контролю за наркотиками

48 534,4 48 229,5 48 534,4 48 229,5

2311410 0763 Медична субвенція з Державного бюджету місцевим 
бюджетам

12 267 573,1 12 267 555,9 12 267 573,1 12 267 555,9

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

або класифікації бюджету Міністерства охорони здоров’я України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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

Генеральної прокуратури України за 2016 рік
Мета діяльності (місія) головного розпорядника: здійснення встановлених Конституцією України функцій з метою захисту прав  

і свобод людини, загальних інтересів суспільсьтва і держави.
Завдання:  1) нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представництва в суді;
                  2) підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників;
                  3) нагляд за додержанням законів під час проведення ОРД та досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України, 
                      підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях та представницькі функції у суді.  

(тис.грн.)

КПКВК/КЕКВ КФКВ

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом:
план на 2016 рік  
з урахуванням  
внесених змін

касове виконання  
за 2016 рік

план на 2016 рік  
з урахуванням  
внесених змін

касове виконання 
за 2016 рік

план на 2016 рік 
з урахуванням 
внесених змін

касове виконання 
за 2016 рік

Видатки всього за головним розпорядником 
коштів державного бюджету, в т.ч. 3 304 748,4 3 095 092,4 35 455,9 29 526,0 3 340 204,3 3 124 618,4

2110 2 197 965,1 2 197 965,0 0,0 0,0 2 197 965,1 2 197 965,0
2120 473 810,3 473 810,3 0,0 0,0 473 810,3 473 810,3
2210 115 355,8 102 215,5 5 336,1 5 102,2 120 692,0 107 317,7
2220 130,0 120,0 15,2 226,8 145,2 346,8
2240 153 310,0 122 457,8 2 701,1 2 691,8 156 011,1 125 149,6
2250 17 431,0 16 773,5 0,0 0,0 17 431,0 16 773,5
2270 111 038,8 110 321,2 196,7 196,7 111 235,5 110 517,9
2282 58,8 49,2 7,4 3,2 66,2 52,4
2630 118,6 118,6 0,0 0,0 118,6 118,6
2720 1 347,2 1 347,2 0,0 0,0 1 347,2 1 347,2
2730 92,5 92,5 0,0 0,0 92,5 92,5
2800 213 041,7 60 438,0 762,2 757,2 213 803,9 61 195,2
3110 21 048,6 9 383,7 22 193,5 16 512,3 43 242,1 25 896,0
3122 0,0 0,0 71,2 71,2 71,2 71,2
3132 0,0 0,0 1 492,3 1 284,4 1 492,3 1 284,4
3160 0,0 0,0 2 680,2 2 680,2 2 680,2 2 680,2

у тому числі за бюджетними програмами:
901010 «Здійснення  

прокурорсько-слідчої  
діяльності,  

підготовка та підвищення  
кваліфікації кадрів  

прокуратури»

0360 3 229 859,5 3 051 418,1 33 085,3 27 155,4 3 262 944,8 3 078 573,5

2110 2 168 638,1 2 168 638,0 0,0 0,0 2 168 638,1 2 168 638,0
2120 467 358,7 467 358,7 0,0 0,0 467 358,7 467 358,7
2210 107 411,3 101 265,3 5 124,5 5 102,2 112 535,8 106 367,5
2220 120,0 120,0 15,2 15,2 135,2 135,2
2240 140 933,6 121 213,6 2 701,1 2 691,8 143 634,7 123 905,4
2250 16 906,0 16 702,3 0,0 0,0 16 906,0 16 702,3
2270 110 293,3 109 801,5 196,7 196,7 110 490,0 109 998,2
2282 58,5 49,2 7,4 3,2 65,9 52,4
2630 118,6 118,6 0,0 0,0 118,6 118,6
2720 1 347,2 1 347,2 0,0 0,0 1 347,2 1 347,2
2730 92,5 92,5 0,0 0,0 92,5 92,5
2800 211 541,7 60 208,9 762,2 757,2 212 303,9 60 966,1
3110 5 040,0 4 502,3 20 034,5 14 353,3 25 074,5 18 855,6
3122 0,0 0,0 71,2 71,2 71,2 71,2
3132 0,0 0,0 1 492,3 1 284,4 1 492,3 1 284,4
3160 0,0 0,0 2 680,2 2 680,2 2 680,2 2 680,2

0901030 «Забезпечення 
функцій Спеціалізованою 

антикорупційною  
прокуратурою»

0360 74 888,9 43 674,3 2 370,6 2 370,6 77 259,5 46 045,0

2110 29 327,0 29 327,0 0,0 0,0 29 327,0 29 327,0
2120 6 451,6 6 451,6 0,0 0,0 6 451,6 6 451,6
2210 7 944,5 950,2 211,6 211,6 8 156,1 1 161,8
2220 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0
2240 12 376,4 1 244,1 0,0 0,0 12 376,4 1 244,1
2250 525,0 71,2 0,0 0,0 525,0 71,2
2270 745,5 519,7 0,0 0,0 745,5 519,7
2282 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

2800 1 500,0 229,1 0,0 0,0 1 500,0 229,1
3110 16 008,6 4 881,5 2 159,0 2 159,0 18 167,6 7 040,5
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Вінницькі вчителі 
дебатують у Польщі

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. 27 освітян області протягом тижня ознайомляться з ро-
ботою польських шкіл у невеликих муніципальних утвореннях та 
округах Лодзинського воєводства. Зокрема, вони перейматимуть 
досвід використання методів дискусій, активізації роботи учнів та ви-
вчать питання, пов’язані зі створенням громадянського суспільства. 
Захід здійснюється як другий етап реалізації спільного проекту об-
ласної асоціації органів місцевого самоврядування та фундації ФЕР-
СО за сприяння Лодзинського воєводста  «Школа молодих спікерів 
— дебатні клуби у Вінницькій області». У перший день візиту вінни-
чани завітали до загальноосвітнього ліцею №2 імені Габріеля Нару-
товіча — (найстарішої середньої школи в місті Лодзь), де ознайоми-
лись із роботою освітнього закладу та взяли участь у дискусії «Актив-
ний громадянин — хто це?» Удома педагоги допоможуть учням стар-
ших  класів організувати дебатні клуби у своїх школах  та провести 
дискусію. Проект завершиться наприкінці червня конференцією, під 
час якої вони продемонструють свої навички одне одному та гостям.

«Канівський Кобзарик» 
здобуває популярність

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

НОВЕ ВИДАННЯ. Збірку творів Тараса Шевченка для дітей мо-
лодшого шкільного віку — «Канівський Кобзарик» презентували в 
Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Видання унікальне 
тим, що ілюстраціями до віршів великого поета стали роботи учнів 
1—4 класів канівських шкіл. 

Уперше за часи незалежності в Каневі проведено Шевченків-
ський загальноміський літературно-мистецький конкурс серед 
школярів. Книжку, яка  побачила  світ у черкаському видавництві 
«Брама-Україна», ілюстрували художніми роботами канівських 
учнів, які брали участь у цьому конкурсі. Видання стало можливим 
завдяки сприянню Канівського міського голови Ігоря Ренькаса. 

Під час заходу діти не лише представили свої малюнки, а й де-
кламували улюблені вірші Тараса Шевченка. Частину тиражу пе-
редадуть міським бібліотекам та школам.

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. Днями в Укра-
їнському державному уні-
верситеті залізничного тран-
спорту відкрили  лаборато-
рію інформаційних систем і 
технологій. Її назвали  ім’ям  
Героя України лицаря Небес-
ної Сотні Владислава Зубен-
ка, який у 2013 році з черво-
ним дипломом закінчив фа-
культет управління процеса-
ми перевезень цього вишу.

Під час урочистої церемо-
нії заступник голови — ке-
рівник апарату Харківської 
обласної державної адміні-
страції Анатолій Бабічев на-
голосив, що в УкрДУЗТ свя-
то шанують пам’ять про сво-
їх найкращих випускників.

«В університеті відкрито 
пам’ятну дошку, а тепер — 
лабораторію на честь Героя 
Небесної Сотні. Добре, що 
пам’ять про Влада житиме 
не лише в наших серцях — 
кожен студент згадуватиме 
про його подвиг, заходячи в 
цю аудиторію, — сказав Ана-
толій Бабічев. — Три роки 
тому на Майдані Незалеж-
ності в Києві відбулися події, 
які змінили ситуацію в краї-
ні. Наше завдання — зберег-
ти пам’ять про Героїв Небес-
ної Сотні, які віддали життя 
за незалежність України. Те-
пер, на жаль, також щодня з 
життя йдуть хлопці, які боро-
нять цілісність нашої держа-
ви на Донбасі. Хочу побажа-
ти нам найшвидшої перемо-
ги і миру на землі».

Як розповіла завідувач ка-
федри управління та екс-
плуатаційної роботи Україн-
ського державного універ-
ситету залізничного тран-
спорту Тетяна Будько, спе-
ціалізована лабораторія під-
готовки фахівців з напряму 
управління процесами пе-
ревезень на залізничному 
транспорті розрахована на 
25 студентів.

«Для виконання практич-
ної частини лабораторних 
занять тут встановлено 13 
спеціалізованих автоматич-
них робочих місць із сучас-
ними комп’ютерами. Для на-
очного подання навчально-
го матеріалу встановлено 
мультимедійне обладнання. 
Широкоформатний проек-
тор і моторизований екран 

забезпечують зручне і ком-
фортне проведення презен-
тацій, перегляд навчальних 
фільмів, демонстрацію ро-
боти інформаційних систем. 
Управління мультимедійним 
комплексом здійснюється за 
допомогою кафедри-пульта. 
На стінах лабораторії вста-
новлено стенди, на яких 
представлено функціональні 
схеми інформаційних систем 
керування, зокрема диспет-
черської централізації «Кас-
кад», та функціональна схе-
ма Єдиної автоматизованої 
системи керування вантаж-
ними перевезеннями на Ук-
рзалізниці», — розповіла Те-
тяна Будько.

В аудиторії встановлено 
пам’ятну вітрину, присвяче-
ну Владиславові Зубенку.

У Харківському виші відкрили  
лабораторію Героя

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

ГРА МІЛЬЙОНІВ. Історія 
місцевого футболу розпочи-
нається у 1913—1914 роках, 
коли в  місті, яке ще назива-
лось Олександрівськом,  бу-
ли організовані любитель-
ський клуб «КЛІФ» та коман-
да «Технічне училище». А 
значний розвиток припадає 
на  1917 рік, коли в місті по-

чали з’являтися нові футболь-
ні команди. За понад сторіч-
ну історію у запорізьких фут-
болістів було багато чудових 
ігор, сенсаційних перемог, ни-
щівних поразок.

Частина цієї історії пред-
ставлена на виставці, що від-
крилася у приміщенні стаді-
ону «Славутич-Арена». Пер-
шими її експонатами стали 
футболки спортсменів запо-
різького «Металурга», у яких 

вони грали в міжнародних 
зустрічах. Їх надали  з влас-
них колекцій футбольні убо-
лівальники зі стажем  Роман 
та Юрій Петрики. На виставці 
представлено й такі атрибути, 
як квитки, брошури, програм-
ки тощо.

Відкриваючи експозицію, 
заступник Запорізького місь-
кого голови Анатолій Пустова-
ров зауважив: «У місті є  фут-
больні традиції, які повинні пе-

рерости в повноцінний музей 
запорізького футболу. На цьо-
му майданчику житимуть спо-
гади про матчі, гравців та їх 
досягнення. Тут молодь спіл-
куватиметься з ветеранами 
запорізького футболу».

А ініціативна група запро-
сила всіх любителів футбо-
лу, особливо колишніх фана-
тів запорізького «Металурга», 
поділитися експонатами та 
своїми цікавими спогадами.

У Запоріжжі буде свій музей футболу

фОТОфАкТ

РОЗМАЇТА ІДЕНТИЧНІСТЬ.  У переддень весни  майбутні ди-
пломати, студенти Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, зійшли на 
подіум: вони взяли  участь у показі національних костюмів, ор-
ганізованому проектом Outlook, який працює у сфері культурної 
дипломатії,  Інститутом  міжнародних відносин Київського наці-
онального університету імені Тараса Шевченка та благодійною 
організацією «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин». 

Найкращі зразки традиційних костюмів своїх країн для шоу на-
дали понад 20 посольств іноземних держав в Україні. 

Серед почесних гостей заходу були і Надзвичайні та Повно-
важні посли, представники дипломатичних установ держав. 
А під час офіційного відкриття заходу сплели символічний ві-
нок дружби — символ єднання культур і народів: до синьо-жов-
тої  квіткової композиції прикріпили стрічки кольорів  прапорів  
країн-учасниць.
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