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 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

вівторок, 7 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ №44 (5913)

8
ДОКумеНТИ

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких
категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення
змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів
України від 22 лютого  2006 р. № 187 і  від 31 березня 2015 р. № 200»

ЦИФРА ДНЯ

У Гаазі скресла судова
крига

ПРАВО.  Розгляд позову України проти Росії розпочав учора
Міжнародний суд ООН у Гаазі. Київ звинувачує Москву у фінан-
суванні тероризму на Донбасі та дискримінації національних
меншин в окупованому РФ Криму. 

«Історична мить: з 6 березня Україна представлятиме докази
злочинів Росії в Міжнародному суді ООН у Гаазі. Правда силь-
ніша за зброю!» — так емоційно відреагував на цю подію Пре-
зидент Петро Порошенко на своїй сторінці у Твіттері.

У вітчизняному МЗС очікують, що Міжнародний суд ухвалить
рішення про застосування запобіжних заходів у справі України
проти РФ протягом кількох тижнів. Про це повідомила прес-
служба відомства. В МЗС нагадали, що ці заходи дадуть змогу
суду запобігти погіршенню ситуації на окупованих територіях.
У запиті про застосування запобіжних заходів Україна зверта-
ється до суду із клопотанням зобов’язати Росію припинити по-
стачання зброї на Донбас та підтримку незаконних збройних
формувань, а також утриматися від будь-яких подальших актів
етнічної дискримінації в окупованому Криму.

ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:
«Стан усіх

постраждалих, 
які звернулися 

по допомогу, 
задовільний, 

у критичному стані
ніхто не перебуває».

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ про лікування 23 гірників після
вибуху на ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля»
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ТВАРИННИЦТВО

Україна
вийшла на нові
ринки збуту
молочної
продукції

Велика вода:
тримаємо оборону

ПАВОДОК. Весняні дощі та розливи річок укотре змусили
об’єднати зусилля, щоб захистити людей від наслідків повені
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн

на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

2,5 млрд грн
становив приріст надходжень 

до Пенсійного фонду 
за два місяці 2017 року
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Клименка Олександра Вікторовича
що проживає за адресою: 
м. Київ, вул. Механізаторів, буд. 2, кв. 270, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135 Вам необхідно з’явитися 10 березня 2017 року о 10 год. 00 
хв. до другого слідчого відділу слідчого управління Головної військо-
вої прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: 
м. Київ, вул. Антоновича, 114, каб. №22 для участі у слідчих та проце-
суальних діях у кримінальному провадженні №42017000000000113 

ЯК ПІДОЗРЮВАНОГО
Стаття 121. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового 

розслідування або судового провадження
1. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування 

або судового провадження, — це витрати обвинуваченого, підозрюваного, 
до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 
його захисника, представника потерпілого, пов’язані з переїздом до іншо-
го населеного пункту, найманням житла, виплатою добових (у разі переїз-
ду до іншого населеного пункту), а також втрачений заробіток чи витрати 
у зв’язку із відривом від звичайних занять.

Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від роз-
міру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних 
занять   — пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.

2. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування 
або судового провадження підозрюваного, обвинуваченого, він несе са-
мостійно.

3. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування 
або судового провадження захисника, несе підозрюваний, обвинувачений.

4. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування 
або судового провадження представника, несе особа, яку він представляє.

5. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат, 
пов’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового 
провадження, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 133. Виклик слідчим, прокурором
1. Слідчий, прокурор під час досудового розслідування має право ви-

кликати підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого учасника кримі-
нального провадження у встановлених цим Кодексом випадках для допи-
ту чи участі в іншій процесуальній дії.

2. Слідчий, прокурор під час досудового розслідування мають право ви-
кликати особу, якщо є достатні підстави вважати, що вона може дати по-
казання, які мають значення для кримінального провадження, або її участь 
у процесуальній дії є обов’язковою.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового 

рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха 

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу вна-

слідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку 

з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залиши-
ти цей заклад; 

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

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на 

виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний 
відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється про-
вадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний 
(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або 
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних при-
чин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладаєть-
ся грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого, 
прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрю-
ваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, 
встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш 
як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положен-
ня ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість 
місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, 
що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій тери-
торії України або в районі проведення антитерористичної операції.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний 
зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості при-
бути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це 
слідчого.

Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого  
відділу слідчого управління Головної військової прокуратури  

Генеральної прокуратури України 
В.Є. Скучинський 

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружків-
ка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу № 2/229/455/2017 
за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Приватбанк» до Козлюка Олександра Олександровича про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі Козлюк Олександр Олек-
сандрович, 25 лютого 1959 року народження (останнє місце прожи-
вання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Короленка, 1-413), викли-
кається на 10 березня 2017 р. на 13:00 годину до суду, зал судового 
засідання № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. В разі неявки відповідача справа буде розглянута у йо-
го відсутності. 

Суддя А.Л. Гонтар
Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шепеле-

ва Олександра Олександровича, що обвинувачується у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 13 березня 2017 року о 14.15 годині, в при-
міщенні Оболонського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул.  
М. Тимошенка, 2-Є, кабінет № 9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпіло-
го, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також 
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 
325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-
ставників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта — статтею 327 КПК України.

Суддя О.В. Жежера

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-
Банк» до Твердої Н.В. про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Відповідачка у цивільній справі № 233/22/17 Тверда На-
таля Вікторівна, 20.05.1968 р.н., зареєстрована у м. Дебальцеве, До-
нецької області, вул. Путєва, 1/5, викликається у судове засідання 
на 08.30 год. 13 березня 2017 р. Розгляд зазначеної цивільної спра-
ви відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її від-
сутності.

Суддя Т.О. Мартишева

В Бобровицькому районному суді Чернігівської області знаходить-
ся цивільна справа № 729/137/17; 2/729/173/17 р. за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Скиби Василя Петровича про стягнення заборгова-
ності, останнім відомим місцем проживання відповідача є: с. Кобижча, 
Бобровицький р-н Чернігівської області, вул. Радищева, 8.

Скиба Василь Петрович викликається в судове засідання Бобро-
вицького районного суду Чернігівської області на 13.03.2017 року о 
08 годині 30 хвилин, як відповідач у справі за адресою: м. Боброви-
ця, вул. Незалежності, 47.

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

З часу опублікування оголошення в газеті, відповідач являється 
належно повідомленим про час та місце слухання  справи.

Суддя Бойко В.І.

Великописарівський районний суд Сумської області викликає 
Штець Наталію Михайлівну, 06.04.1984 року народження, уроджен-
ку с. Розсоші Великописарівського району Сумської області у судо-
ве засідання, яке відбудеться 13 березня 2017 року о 08.30 у залі су-
дових засідань суду в смт В. Писарівка, вул. Ярослава Мудрого, 12, 
Сумської області, як відповідача по цивільній справі № 575/50/17 за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк», представник позивача: Сафір Фе-
дір Олегович, до Штець Наталії Михайлівни про стягнення забор-
гованості.

Головуючий суддя по справі Савєльєва Алла Іванівна.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважної причи-

ни або неповідомлення про причини неявки, справу буде розгляну-
то без її участі на підставі наявних матеріалів справи.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Котов-
ського Юрія Олексійовича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 15 березня 2017 року об 11:00 годині, в приміщенні Обо-
лонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпіло-
го, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а також 
наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, 
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 
325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх пред-
ставників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача і екс-
перта — статтею 327 КПК України.

Суддя О.В. Жежера

Ручкін Петро Іванович, Ручкіна Марія Миколаївна, Шутова Валентина Пе-
трівна, Шутов Євген Орестович, Шутов Віктор Євгенович, останнє місце про-
живання чи мешкання: м. Кам’янське, вул. Харківська, буд. 17, кв. 84, викли-
каються у відкрите судове засідання як відповідачі на 11.00 год. 13.03.2017 
р. у цивільній справі за позовом Шаповал Олени Георгіївни до Ручкіна Петра 
Івановича, Ручкіної Марії Миколаївни, Шутової Валентини Петрівни, Шутова 
Євгена Орестовича, Шутова Віктора Євгеновича про визнання договору ку-
півлі-продажу дійсним та визнання права власності на житлове приміщення.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуван-
ням судді Багбая Є. Д. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дні-
продзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’янське, вул. 
Тритузна, 166, 2 поверх, каб. №5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі 
відповідачі Ручкін Петро Іванович, Ручкіна Марія Миколаївна, Шутова Вален-
тина Петрівна, Шутов Євген Орестович, Шутов Віктор Євгенович вважаються 
повідомленими про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідачів, справу буде розглянуто за їх відсутністю.
Суддя Є. Д. Багбая

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 10.03.2017 р. 
о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи за позовною заявою Пу-
блічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Кліма-
нова Анатолія Івановича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Кліманова Анатолія Івановича з’явитися до суду на 
вказані дату і час. У випадку неявки відповідача справа буде розглянута у йо-
го відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко
Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 10.03.2017 р. 

о 08.30 год. у приміщенні суду за адресою: м Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи за позовною заявою Пу-
блічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Леван-
ченко Катерини Сергіївни про стягнення заборгованості.

Просимо відповідачку Леванченко Катерину Сергіївну з’явитися до суду на 
вказані дату і час. У випадку неявки відповідачки справа буде розглянута в 
її відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко
Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 10.03.2017 р. 

о 08.45 год. у приміщенні суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи за позовною заявою Пу-
блічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Кри-
кливого Володимира Євгеновича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Крикливого Володимира Євгеновича з’явитися до су-
ду на вказані дату і час. У випадку неявки відповідача справа буде розгляну-
та у його відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко
Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий  

аукціон № 61СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку
Аукціон відбудеться 15 березня 2017 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул.  

Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-
87) загальним обсягом  6 150,000 т, ресурс березня-квітня  2017 р. Виробництво Тимофіїв-
ської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 35 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, 
заг.обсяг – 1400 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  17 074,96 
грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА 
(відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та 
газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 40 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.
обсяг – 1 600 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  
17 051,81 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побу-
тового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії 
Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 70 
лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 2800 т, транспортування залізницею/автотранспор-
том. Стартова ціна за 1 тонну –  17 171,49 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає ви-
могам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового кон-
денсату (ШВПГКН): Позиція № 4: 5 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 200 т, транспор-
тування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  17 023,47 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вугле-
водневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (від-
повідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагаз-
видобування»: Позиція № 5: 6 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 150 т, транспортуван-
ня залізницею. Стартова ціна за 1 тонну –  17 055,54 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантажен-
ня – 16.03.2017 р – 11.04.2017 р. За результатами аукціону переможці і продавець укла-
дають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюєть-
ся у березні-квітні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпе-
чує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для учас-
ті в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу заку-
півлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену 
банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) доку-
мент, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом докумен-
тів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 14.03.2017 
року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 
300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, 
код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею догово-
ри про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та 
проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку. До-
даткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетич-
на біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77, е-mail: 
auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 
год., крім святкових та вихідних днів.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій oбласті (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за 
позовом Леонової І. В. про позбавлення батьківських прав до:

Відповідач: Гавшин Михайло Олександрович, останнє місце реєстра-
ції та проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Вахітова, буд. 2, кв. 2, 
викликається 14 березня 2017 року о 13 год. 00 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті. 

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Семенівський районний суд Чернігівської області викликає як відпо-
відачів Котляр Наталію Юріївну та Єніна Юрія Юрійовича (останнє відо-
ме місце проживання яких: вулиця Першотравнева, будинок 9, кварти-
ра 1, місто Семенівка Чернігівської області) для участі у цивільній спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал банк» до 
Котляр Наталії Юріївни та Єніна Юрія Юрійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, розгляд якої відбудеться 14 берез-
ня 2017 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні Семенівського район-
ного суду Чернігівської області (зал № 1, вулиця Центральна, 6, м. Се-
менівка, Чернігівська область, 15400).

Суддя С. В. Смага

Міловський районний суд Луганської області повідомляє, що 15 березня 
2017 року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні Міловського районного суду від-
будеться судове засідання з розгляду цивільної справи №2-35/418/15/17-ц за 
позовом Коротенко Надії Іванівни до Коротенко Тетяни Вікторівни про позбав-
лення батьківських прав. У разі неявки відповідача у призначений час або непо-
відомлення про причини неявки, справу буде розглянуто за її відсутності за на-
явними по справі доказами.

З опублікуванням цього оголошенням відповідач по справі вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Суддя Гуцол М. П.

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

Кайдановський Дмитро Миколайович ви-
кликається до Хмельницького міськрайонного 
суду (вул. Героїв Майдану, 54, поверх 4, кабі-
нет 412) в судове засідання на 13 березня 2017 
року о 14 годині 00 хвилин як відповідач для 
судового розгляду цивільної справи за позо-
вом Бохан Павла Івановича до Ігнат Ярослава 
Анатолійовича, Кайдановського Дмитра Ми-
колайовича, третя особа: Другий відділ ДВС 
м. Хмельницький ГТУЮ у Хмельницькій облас-
ті про зняття арешту з майна. У випадку неявки 
відповідача судовий розгляд справи буде про-
ведено за його відсутності на підставі наявних 
в матеріалах справи доказів. В разі неможли-
вості явки на вказану дату за вказаною адре-
сою відповідач зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки.

Суддя О.В. Козак

Орджонікідзевський районний суд м. 
Харкова повідомляє, що Шумейко Світла-
ні Миколаївні необхідно з’явитись як від-
повідачці 10.03.2017 року на 10-00 год. в 
судове засідання по цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «ПриватБанк» до 
Шумейко Світлани Миколаївни про стяг-
нення боргу. В разі її неявки по справі мо-
же бути постановлено заочне рішення.

Суддя Глібко О.В., м. Харків, пр. Архі-
тектора Альошина, б. 7, каб. № 30.

Суддя О.В. Глібко

Білокуракинський районний суд Луганської 
області викликає в судове засідання відповіда-
ча по справі № 409/77/17 за позовом Ткачен-
ко Марини Олександрівни до Ткаченка Русла-
на Васильовича, третя особа: Служба у спра-
вах дітей Новоайдарської районної державної 
адміністрації, про позбавлення батьківських 
прав. Судове засідання відбудеться 16.03.2017 
року о 16.00 год. (резервна дата на 06.04.2017 
року об 11:00 год.) в залі суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2. Викликається як відповідач Ткачен-
ко Руслан Васильович, адреса: Луганська об-
ласть, Лутугинський район, с. Шовкова Прото-
ка, вул. Миру, буд. 121. У випадку неявки від-
повідача справу буде розглянуто за його від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B.C.

Первомайський міськрайонний суд Мико-
лаївської області повідомляє Піґлявського Ро-
мана Васильовича про те, що судовий розгляд 
цивільної справи №484/298/17 провадження 
№2/484/451/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «При-
ватбанк» до нього про стягнення заборгова-
ності, через неявку відповідача відкладено на 
13.03.2017 р. на 09.00 год. У вказаний час від-
повідачу необхідно з’явитися до суду за адре-
сою: вул. К.Маркса, 18, м. Первомайськ Мико-
лаївської області.

У разі неявки відповідача позов на підставі  
ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за йо-
го відсутності на підставі наявних у справі дока-
зів та постановлене заочне рішення.

Суддя Н. А. Медведєва

Конотопський міськрайонний суд Сум-

ської області викликає Ілларіонова Рафа-

еля Семеновича як відповідача по цивіль-

ній справі № 2/577/197/17 за позовом ТОВ 

«ОТП Факторинг Україна» до Ілларіонова 

Рафаеля Семеновича про стягнення боргу 

в судове засідання, яке відбудеться 20 бе-

резня 2017 року о 08 год. 00 хв. в примі-

щенні суду за адресою: Сумська область, 

м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. № 10, тел. 

2-63-04. При собі необхідно мати паспорт.

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

Звіт 
про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2016 рік

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2016 № 190, з подальшими змінами, був затверджений 
бюджет Пенсійного  фонду України на 2016 рік — план утворення та використання цільового страхового фон-
ду, що формується за рахунок страхових внесків, основною частиною яких є сума єдиного внеску, розподілена на 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, та надходжень з інших джерел, визначених Законом України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2016 рік затверджений постановою правління Фон-
ду від 03 березня 2017 року № 4-1.

У 2016 році Пенсійний фонд України був забезпечений у повному обсязі фінансовими ресурсами на виплату пен-
сій та грошової допомоги 11,9 млн. пенсіонерів.

З усіх законодавчо визначених джерел фінансування за 2016 рік надійшло 255 801,1 млн. гривень. З урахуван-
ням залишку коштів, який склався на початок минулого року, загальний обсяг доходів становив 256 668,9 млн. 
грн., з яких власні надходження склали 111 706,6 млн. гривень.

З Державного бюджету України на виплати, фінансування яких чинними законодавчими нормами визначено 
забезпечувати за рахунок коштів державного бюджету, протягом року надійшло 142 587,6 млн. грн., в тому числі 
57 747,9 млн. грн. — на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, 
а також компенсацію страхових внесків за деякі категорії застрахованих осіб, 84 838,3 млн. грн. — на покриття де-
фіциту Пенсійного фонду для виплати пенсій, 1,4 млн. грн. — на компенсацію роботодавцю частини фактичних ви-
трат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття надійшло 6,7 млн. 
грн., з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Украї-
ни – 0,2 млн. гривень.

На виконання статті 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» до доходної частини бю-
джету Пенсійного фонду України на 2016 рік включені залишки коштів станом на 1 січня 2016 року на рахунках 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі 1.500.000 тис. гривень.

У 2016 році позики з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних з ви-
платою пенсій, не залучались. При цьому зменшено залишок неповернутих сум позик попередніх бюджетних пе-
ріодів на 2 350,3 млн. гривень.

Загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати у 2016 році становила  253 448,5 млн. гривень.
Витрати, які передбачено проводити за рахунок власних коштів, склали 202 095,6 млн. грн., або 79,7 % загаль-

ного обсягу видатків.
На пенсійні та компенсаційні виплати, фінансування яких згідно із нормами чинного законодавства забезпечу-

ється за рахунок коштів Державного бюджету України, використано 51 346,3 млн. гривень.
У грудні 2016 року проведено фінансування частини січневих 2017 року пенсій на загальну суму 10,4 млрд. гри-

вень.
Залишок коштів на кінець року, який сформувався за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду в сумі 870 

млн. грн., спрямований на фінансування пенсійних виплат січня 2017 року.
Публічне представлення громадськості звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2016 рік від-

будеться 16 березня о 1200 годині за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9.
Розгорнуті аналітичні матеріали щодо виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2016 рік розміщені на 

офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Затверджено 
Постанова правління 

Пенсійного фонду України 
03 березня 2017 року № 4-1

ЗВІТ
про виконання показників бюджету Пенсійного фонду України

за 2016 рік
(тис.грн.)

Затвердже-
но бюджетом                            
(зі змінами)

Фактично 
виконано

Відхилення

 +,- %

Залишок коштів на початок року 840 600,0 867 769,4 27 169,4 103,2%

Д О Х О Д И :

власні надходження, усього 109 967 928,4 111 706 564,7 1 738 636,3 101,6%

у тому числі:
сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне  
пенсійне страхування

105 371 083,1 107 148 030,3 1 776 947,2 101,7%

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами 
Пенсійного фонду України

56 038,0 55 867,6 -170,4 99,7%

кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, 
що відшкодовується за рахунок коштів державних небюджетних  
і недержавних підприємств та установ

44 139,4 46 147,6 2 008,2 104,5%

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату  
та доставку пенсій, призначених відповідно до до пункту «а» частини  
першої статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»

2 634 670,5 2 572 263,2 -62 407,3 97,6%

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату  
та доставку пенсій,   призначених відповідно до до пунктів «б-з» частини 
першої статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»

1 695 072,1 1 662 397,6 -32 674,5 98,1%

кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають  
на території України

88 140,6 96 502,2 8 361,6 109,5%

інші надходження 78 784,7 125 356,2 46 571,5 159,1%

Усього власних надходжень з урахуванням залишку 110 808 528,4 112 574 334,1 1 765 805,7 101,6%
Кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати  
пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними 
програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України

142 586 226,6 142 586 226,6 0,0 100,0%

Кошти Державного бюджету України на компенсацію роботодавцю частини  
фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування

1 400,0 1 400,0 0,0 100,0%

Кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
(стаття 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»)

1 500 000,0 1 500 000,0 0,0 100,0%

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  
на випадок безробіття

10 448,6 6 693,2 -3 755,4 64,1%

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

0,0 218,5 218,5 х

У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В   з урахуванням залишку 254 906 603,6 256 668 872,4 1 762 268,8 100,7%
позика для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних  
з виплатою пенсій

0,0 -2 350 317,0 -2 350 317,0 х

В И Д А Т К И:

за рахунок власних надходжень, усього 199 564 846,2 202 095 626,6 2 530 780,4 101,3%

у тому числі на:

-
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

188 064 222,4 190 638 561,2 2 574 338,8 101,4%

-
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами  
в частині розміру пенсії, на яку  особа має право відповідно до Закону  
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

5 067 016,1 4 851 312,3 -215 703,8 95,7%

-
виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників,  
що відшкодовується за рахунок коштів державних небюджетних  
і недержавних підприємств та установ

83 043,8 72 880,1 -10 163,7 87,8%

-
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно  
із Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників 
бойових дій та інвалідів війни»

99 693,6 79 963,1 -19 730,5 80,2%

-

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

3 614 100,7 3 840 566,1 226 465,4 106,3%

-
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном,  
та іноземних пенсіонерів

133 433,6 145 997,5 12 563,9 109,4%

-
розрахунково-касове обслуговування та оплату за підкріплення готівкою 
виплати пенсії і грошової допомоги

101 792,2 68 768,6 -33 023,6 67,6%

-
фінансування адміністративних виплат, пов’язаних з виконанням функцій, 
покладених на органи Пенсійного фонду України

2 401 543,8 2 397 577,7 -3 966,1 99,8%

за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення  
виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними  
пенсійними програмами 

54 489 308,8 51 344 928,1 -3 144 380,7 94,2%

за рахунок коштів Державного бюджету України на компенсацію  
роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1 400,0 1 400,0 0,0 100,0%

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

10 448,6 6 551,8 -3 896,8 62,7%

У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 254 066 003,6 253 448 506,5 -617 497,1 99,8%

Залишок коштів на кінець року 840 600,0 870 048,9 29 448,9 103,5%

Оголошення

про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

ТОВ «ІТ-КОНТРАКТ»

Номер лота: Q82826b1517
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону: 28 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/10019-700

ТОВ «Е-ТЕНДЕР»

Номер лота: №№Q80126b1518- Q80126b1519
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 28 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/10022-702

Товарна біржа «КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕРСЬКИЙ ФОНД»

Номер лота: №№Q80826b1602- Q80826b1603
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукці-
ону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону: 28 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/10030-706

ТОВ «Ньютенд»

Номер лота: №№Q80926b1604- Q80926b1616
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 28 березня 2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/10003

Шановний акціонер! 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ»
Правління ПАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля» повідомляє, що 15 квітня 2017 року о 10-30 годині відбу-

дуться чергові загальні  збори акціонерів. Збори відбудуться за місцезнаходженням товариства: 08722, Київська область, 
Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, 125, 1 поверх, приміщення готелю «Чорний куб».

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії товариства;
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності  товариства за 2015-2016 роки;
3. Звіт ревізійної комісії про результати діяльності товариства за 2015-2016 роки;
4. Звіт спостережної (наглядової) ради про результати діяльності товариства за 2015-2016 роки;
5. Затвердження річних звітів товариства та балансів товариства за 2015-2016 роки;
6. Про визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів;
7. Про обрання голови та членів правління товариства;
8. Про обрання голови та членів спостережної (наглядової) ради товариства;
9. Про обрання голови та членів ревізійної комісії товариства;
10. Затверження  розподілу прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
12. Різне.
Для участі у загальних зборах акціонер повинен мати паспорт, за відсутності акціонера його представник повинен мати 

належним чином засвідчене доручення та паспорт. 
Реєстрація акціонерів  буде проводитися 15 квітня 2017 року  з 10-00  до 10-30  години за місцем  проведення зборів.
Дата складання реєстру акціонерів для участі у загальних зборах 17.02.2017 року.
Телефони для довідок: (04572) 7-48-80;  (050)–3583675. 
Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися з документами та матеріалами, необхідними для прийняття рі-

шень з питань порядку денного і проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, за 
адресою: 08722, Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, 8, у робочі дні,  у робочий час та на веб 
сайті товариства: https://sites.google.com/site/rigostripilla/

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  
Голова правління Мостовий  І. О. 

Чаплинський районний суд Херсонської області 
викликає до суду по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«ПриватБанк» до Чєрнієвського Анатолія Цезареви-
ча про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, відповідача Чєрнієвського Анатолія Цезаре-
вича на 08 годину 23 березня 2017 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Ча-
плинського районного суду: вул. Космонавтів, 23, 
смт Чаплинка Херсонської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ва буде розглянута за його відсутності за наявними в 
ній доказами.

Суддя А. Д. Кузьменко

В Шевченківському районному суді м. Києва 
16.03.2017 року об 11:30 год. відбудеться судовий роз-
гляд кримінального провадження відносно Филиппова 
Сергія Анатолійовича, Ісаєва Сергія Володимировича, які 
обвинувачуються у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В судове засідання викликаються Филиппов Сергій 
Анатолійович, Ісаєв Сергій Володимирович.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Лінник О. П.

ПОВІСТКА про виклик
Гур’янов Антон Борисович, 09.09.1973 р.н., остан-

нє відоме місце проживання: м. Харків, пр-т Мар-
шала Жукова, б.13, кв.79, відповідно до вимог 
ст.ст. 134, 135 КПК України Ви викликаєтесь на 10 
год. 30 хв. 10.03.2017 р. до Київського районного су-
ду м. Харкова (м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, 
зал 38) як обвинувачений у кримінальному прова-
дженні №640/19897/16-к для участі у судовому роз-
гляді по кримінальному провадженню за обвинува-
ченням Гур’янова А. Б. за ч. 1 ст. 109, ч.2 ст. 110 КК 
України. Додатково просимо надати паспорт. Явка до 
суду є обов’язковою.

Суддя Бородіна Н. М.

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Сухіну Ольгу Вікторівну як відповідачку в су-
дове засідання по справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТ-
БАНК» до Сухіної Ольги Вікторівни про стягнення 
заборгованості, яке відбудеться 16.03.2017 року о 
08.30 год. у приміщенні Харківського районного су-
ду Харківської області каб. 16 (смт Покотилівка, вул. 
Сковороди, 18).

Явка обов’язкова, при неявці відповідачки справа 
буде розглянута за її відсутності.

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

Відповідачу Недосекіну Миколі Олександровичу (адреса: 97000, АР 
Крим, Красногвардійський р-н, п. Красногвардійське, вул. 60 років 
Жовтня, 16, кв. 15), необхідно з’явитися 13.03.2017 р. об 11.30 год. до 
Дарницького районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 
114), для участі в судовому засіданні по цивільній справі за позовом 
ПАТ «АБ «Експрес-Банк».

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто по суті за 
наявними в ній матеріалами у його відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 
ЦПК України.

Суддя Вовк Є.І.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача Ковальо-
ва Василя Володимировича в судове засідання для розгляду цивільної справи за 
позовом Ковальової Яни Володимирівни до Ковальова Василя Володимировича 
(третя особа: Орган опіки та піклування Станично-Луганської районної державної 
адміністрації Луганської області) про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Лу-
ганської області 22.03.2017 р. о 13.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Собор-
на, буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А.П. Чернік
Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 

21.03.2017 року о 14.30 годині, суддя Дорошинська В.Е. в каб. 503 буде 
розглядати цивільну справу за позовом Смірнової Владислави Олек-
сандрівни до Смірнова Віктора Олександровича про розірвання шлю-
бу.

Прошу Смірнова Віктора Олександровича з’явитися на зазначений 
час та дату в каб. 503, у разі неявки справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що 
Карпов Андрій Євгенійович викликається в судове засідання, яке від-
будеться 23.03.2017 року о 09.30 годині (м. Вишгород, вул. Кургузова, 
7, каб. 7), як відповідача по цивільній справі № 363/182/17 за позовом 
Карпової Ганни Василівни до Карпова Андрія Євгенійовича про розі-
рвання шлюбу та стягнення аліментів.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розгляну-
та за наявними матеріалами в справі.

Суддя О.Д. Рудюк
Повістка про виклик,  

відповідно до вимог cт.ст. 297-5, 323 КПК України
Обвинуваченому Фучіджи Ю.С., ст.ст. 14.07.1960 р.н., зареєстрованому за адре-

сою: Одеська область, Арцизький район, с. Великий Кут, вул. Кутузова, 48-а, тим-
часово проживав за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 15-б, 
кв. 15, необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 15 березня 2017 
року о 10 годині 30 хвилин, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засідань № 229. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки 
неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В.М. Коваленко

Малиновський районний суд м. Одеси викликає: Плеван Олександра 
Івановича, 23.08.1988 року народження, останнє відоме місце реєстрації: 
Одеська область, м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, буд. 8, в/ч А 2171, 
у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Плеван Олександра Іванови-
ча про стягнення заборгованості, яке призначене до слухання на 13.03.2017 
р. о 09 год. 30 хв. у залі № 209 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин розгляд справи бу-
де проведено за вашої відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Леонов О.С.
Малиновський районний суд м. Одеси викликає: Федорова Олександра 

Георгійовича, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Ген. Петро-
ва, 27/3, кв. 27, у судове засідання по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» до Федо-
рова Олександра Георгійовича про стягнення заборгованості, яке призначе-
не до слухання на 14.03.2017 року о 12 год. 00 хв. у каб. № 213 суду за адре-
сою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин розгляд справи бу-
де проведено за вашої відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Сегеда О.М.

Великобурлуцький районний суд Харківської області відповідно до ч.9 ст.74 
ЦПК України викликає Онваезе Майкл Чукс Чіемеке і Онваезе Ніколас Чонкі Кріс-
тіан на судове засідання, призначене на 21 березня 2017 р. о 10.30, як відпові-
дачів за позовом Онваезе Асмар Ельдарівни до Онваезе Майкл Чукс Чіемеке про 
виключення запису про нього як батька дітей та до Онваезе Ніколас Чонкі Кріс-
тіан про визнання його батьком дітей. Судове засідання відбудеться у приміщен-
ні Великобурлуцького районного суду за адресою: Харківська обл., смт Великий 
Бурлук, вул. Паркова, 9.

Наслідки неявки на судове засідання особи, яка бере участь у справі, перед-
бачені ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю.В. Нестайко
Публічне акціонерне товариство  

«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер 

з вибору компанії для сервісного постгарантійного обслуговування 

інформаційного обладнання компанії ІВМ у 2017—2018 рр.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті www.marfinbank.ua

Газін Ігор Олександрович, останнє відоме місце реєстрації: м. До-
нецьк, вул. Кальмана, буд. 37, повідомляється, що о 13 год. 00 хв. 29 
березня 2017 року в приміщенні Апеляційного суду Чернігівської об-
ласті за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, буд. 2, відбу-
деться судове засідання у справі № 742/3315/16-ц, провадження № 22-
ц/795/395/2017 за позовом Шумакова Петра Олександровича до Газі-
на Ігоря Олександровича, Джеваги Тетяни Іванівни про визнання пра-
вочинів недійсними та визнання права власності. В разі неявки Газі-
на Ігоря Олександровича в судове засідання, справа буде розглянута 
в його відсутність.

Суддя O.Л. Шарапова
Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як від-

повідачку Чиндарєву Ірину Олександрівну у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Чиндарєва Олександра Петрови-
ча до Чиндарєвої Ірини Олександрівни про розірвання шлюбу, яке від-
будеться 12.04.2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів,19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає: Бондаренка Сергія Геннадійовича, Бондаренко Євгенію 
Олександрівну, як відповідачів в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/16201/16-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс Банк» до Бондаренка 
Сергія Геннадійовича, Бондаренко Євгенії Олександрівни про стягнен-
ня заборгованості, що відбудеться 13 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 А.С. Река
Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача у 

цивільній справі № 408/169/17 (2/408/414/17) за позовом Моторного (тран-
спортного) страхового бюро України до Котлярова Андрія Михайловича (м. 
Ровеньки Луганської області) про відшкодування в порядку регресу витрат, 
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.

Судове засідання призначено на 11 годину 00 хвилин 21 квітня 2017 ро-
ку у 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

Кам’янський райсуд Черкаської області повідомляє про проведен-
ня судового засідання по цивільній справі за позовом Гайдабури Во-
лодимира Олександровича до Румянцевої Наталії Вячеславівни, тре-
тя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Орган опіки та піклування 
Ставищенської РДА Київської області про визначення місця проживан-
ня дитини, яке відбудеться 20 березня 2017 р. о 14 год. 00 хв. в примі-
щенні Кам’янського райсуду за адресою: м. Кам’янка, Черкаської об-
ласті, вул. Пушкіна, 45. Явка відповідачки Румянцевої Н.В. в судове за-
сідання обов’язкова.

Суддя Шкреба В.В.
Ковпаківський райсуд м. Суми викликає як відповідачку Матвєєву Валенти-

ну Миколаївну, яка зареєстрована: м. Суми, пр. Курський, 107, кв. 54 в судове 
засідання для розгляду цивільної справи № 592/12218/16 за позовом Свистуно-
вої Світлани Миколаївни, Шестопалової Юлії Олексіївни до Матвєєвої Валенти-
ни Миколаївни про визнання особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням призначено до розгляду на 15.00 год. 30 березня 2017 р. в 
приміщенні суду за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева 12, каб. 22 суддя І.М. 
Фоменко. Явка обов’язкова. У разі неявки в судове засідання відповідачки роз-
гляд справи буде проведено в її відсутність, за матеріалами справи згідно з ви-
могами ЦПК України.

Суддя І.М. Фоменко

Сватівський районний суд Луганської області викликає Лупушор Воло-
димира Васильовича, Лупушор Олени Миколаївни, Смотрелова Ігоря Ми-
хайловича як відповідачів у цивільній справі № 426/584/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Лу-
пушор Володимира Васильовича, Лупушор Олени Миколаївни, Смотрелова 
Ігоря Михайловича про стягнення боргу за кредитним договором в судове 
засідання, яке відбудеться 15 березня 2017 року об 11.00 год. в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе розгляд справи 
без участі відповідачів.

Суддя С.М. Скрипник
Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь 

І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 302) 15 
березня 2017 року о 13 годині 00 хвилин буде розглядатися цивіль-
на справа за позовом публічного акціонерного товариства «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Самар Елли Віталіївни, Пізик Сергія Вікторовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликаються відповідачі Самар Е.В., Пізик С.В. 
У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за наявними у спра-
ві матеріалами.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача Ху-
торянського Михайла Олександровича, останнє відоме місце проживання:  
м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 58 а, в судове засідання, яке відбудеться 
14 березня 2017 року о 09 год. 30 хв. під головуванням судді Ан О. В. (зал с/з 
№ 22, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), у цивільній справі № 127/26658/16-ц 
за позовом Габрук Інни Володимирівни до Хуторянського Михайла Олексан-
дровича за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на пред-
мет спору Служби у справах дітей Вінницької міської ради про позбавлення 
батьківських прав та стягнення аліментів, у випадку неявки в судове засідан-
ня справа буде розглянута без участі відповідача.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідачів Сербана Федора Івано-
вича, останнє місце проживання якого: м. Київ, вул. А. Ахматової, буд. 15, кв.20, Свінцко-
го Анатолія Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: м. Київ, вул. Дра-
гоманова, буд.25, кв.15-Б, в судове засідання, яке відбудеться 07 квітня 2017 року о 14.00 
годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розгляді ци-
вільної справи за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» до Сербан Федора Івановича, Свінц-
кого Анатолія Володимировича про стягнення заборгованості.

При собі мати паспорт. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважаєть-
ся повідомлений про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до суду справа 
може бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко
Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-

ня Інжієву Мерієм Ісмаїлівну як відповідачку по цивільній справі 
№2/756/2214/17 (756/483/17) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Комерційний банк «Правекс-Банк» до Інжієвої Мерієм Ісмаї-
лівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 26 квітня 2017 року о 10.00 годині в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д.Г. Камбулов

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває ци-
вільна справа №359/9914/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Страхова компанія «Універсальна» до Марійчина Андрія Ва-
сильовича про стягнення матеріальної шкоди.

У зв’язку з цим суд викликає відповідача Марійчина Андрія Васильо-
вича в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 14 годині 00 хвилин 20 
березня 2017 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Со-
тні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є.О.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Скрип-

ко Бориса Миколайовича у судове засідання, що призначено на 16 бе-

резня 2017 року  на 09 годин 15 хвилин по цивільній справі за позо-

вом Репецької Тамари Адамівни до Скрипко Бориса Миколайовича, 

третя особа: Служба у справах дітей Деснянської районної в м.Києві 

державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав (кабінет  

№ 35, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ) суддя Лісовська О.В.
Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: Q80817b1046

Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами та договорами  
забезпечення виконання зобов’язань

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/ електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 24.03.2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону:
Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua:80/125580 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Южику Борису Володимировичу, 05 квітня 1955 року народження, який проживає за адресою: 
Донецька область, м.Дружківка, вул. Космонавтів, буд.32, кв.79, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися  09, 10 та 13 березня 2017 року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №3 3-го 
відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слід-
чого Соловйова В.В., за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд.56-А,  для  прове-
дення слідчих дій за Вашою участю у кримінальному провадженні № 22014170000000115 за ознаками злочину, пе-
редбаченого ч.2 ст.110 КК України.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

на заміщення вакантних посад
ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології № 3 1 ст.
Педіатрії № 2 1 ст.
Анестезіології та інтенсивної терапії 1 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 1 ст.
Біології 1 ст.
Психіатрії та наркології 1 ст.
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
Хірургії № 1 1 ст.
Філософії та соціології 1 ст.
Педіатрії № 1 1 ст.
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Внутрішньої медицини № 1 2 ст.
Внутрішньої медицини № 2 2 ст.
Україністики 1 ст.
Патологічної анатомії № 1 1 ст.
Внутрішньої медицини № 4 1 ст.
Анестезіології та інтенсивної терапії 1 ст.
Педіатрії № 2 1 ст.
Епідеміології     1 ст.
Загальної хірургії № 2 1,25 ст.
Фізичної реабілітації та спортивної медицини 1 ст.
Іноземних мов   1 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 1 ст.
Біології 1 ст.
Фармакології 1 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Патофізіології 4 ст.
Внутрішньої медицини №3 1,5 ст.
Педіатрії № 1 0,25 ст.
Акушерства і гінекології № 1 0,5 ст.
Хірургії № 2 2 ст.
Інфекційних хвороб 0,5 ст.
Загальної хірургії № 1 0,5 ст.
Дерматології та венерології 1,25 ст.
Акушерства і гінекології № 3 1 ст.
Біоорганічної і біологічної хімії 4 ст.
Дитячих інфекційних хвороб 2 ст.
Педіатрії № 2 1 ст.
Педіатрії № 4 1,5 ст.
Дитячої хірургії 1 ст.
Мікробіології, вірусології і імунології 4 ст.
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 1 ст.
Мікробіології, вірусології і імунології 1 ст.
Фізичної реабілітації та спортивної медицини 0,25 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 1,5 ст.
Ортопедичної стоматології 1 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматоло-
гічних захворювань

1 ст.

Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії 1 ст.
Аптечної та промислової технології ліків 1 ст.
Фармакології 1 ст.
Ендокринології 0,5 ст.
Фізіології 2 ст.
Загальної практики (сімейної медицини) 1 ст.
Психосоматичної медицини та психотерапії 1 ст.
СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ
Іноземних мов 3 ст.
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
Завідувача Центру підвищення кваліфікації 1 ст.
Завідувача навчально-методичної лабораторії 1 ст.
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Менеджменту охорони здоров’я 0,5 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР

Педіатрії післядипломної освіти 0,5 ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс та квалі-
фікаційними вимогами, можна ознайомитись у відділі кадрів т.234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі  — 1 місяць з дня 
публікації оголошення. 

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601, м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка, 13.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Святошинський районний суд м. Києва викликає відпові-
дача Керезвас Олександра Володимировича, останнє відоме 
місце проживання: м. Київ, вул. Прилужна, 14, кв. 70, для 
участі в цивільній справі за позовом Керезвас Світлани Воло-
димирівни, яка діє в своїх інтересах та інтересах своєї непо-
внолітньої доньки Керезвас Юлії Олександрівни до Керезвас 
Олександра Володимировича, треті особи: Репа Ганна Григо-
рівна, Керезвас Олена Олександрівна, Вальчук Людмила Во-
лодимирівна, яка діє в своїх інтересах та інтересах своєї не-
повнолітньої доньки Вальчук Світлани Олегівни про визна-
ння особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 30.03.2017 року о 09 год. 
40 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 неявки справа буде 
розглядатись за його відсутності.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Новицької Т. В. про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачка Новицька Тетяна Вікторівна, 12.09.1983 р.н., 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, 
вул. Огинського, 1а, викликається на 15.03.2017 року о 09.30 
год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, 
для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи 
пропонується надати суду письмові пояснення та заперечен-
ня, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ву буде розглянуто в її відсутність на підставі наявних у ній 
даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Крамаренко А. І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/8534/16-ц за позовом Пруднікова Андрія Во-
лодимировича до Чернявської Валентини Анатоліїв-
ни, третя особа: Орган опіки та піклування виконав-
чого комітету Бердянської міської ради, про усунен-
ня перешкод у спілкуванні з дитиною та визначення 
способу участі у вихованні дитини.

Розгляд справи призначено на 20.03.2017 року о 
09.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Крама-
ренко А. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачку Чернявську Вален-
тину Анатоліївну.

У разі неявки представника відповідачки справа 
буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Лашко (Ігнатенко) Наталію Євгеніїв-
ну (останнє відоме місце проживання: Полтавська область,  
м. Кременчук, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, буд. 16, кв. 100) 
як відповідача в судове засідання в цивільній справі за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк», в особі філії Полтав-
ського обласного управління AT «Ощадбанк» до Єрещенко 
(Павлової) Алли Миколаївни, Лашко Наталії Євгеніївни про 
стягнення суми заборгованості за кредитним договором та 
виселення із займаного приміщення.

Судове засідання відбудеться 13 березня 2017 року о 14 
годині 30 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 не-
явки в судове засідання.

Суддя Дядечко І. І.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської об-
ласті викликає в судове засідання Драбінко Ольгу Мико-
лаївну як відповідача по цивільній справі № 651/60/17 за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Драбінко Ольги Мико-
лаївни про стягнення заборгованості на 16.03.2017 року 
об 11.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньо-
рогачицького районного суду Херсонської області за 
адресою: вулиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик Верх-
ньорогачицького району Херсонської області, суддя  
Загрунний В. Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи, тому у випад-
ку відсутності відомостей про причину неявки Драбінко 
Ольги Миколаївни, повідомленої належним чином або 
причину неявки буде визнано судом неповажною — суд 
вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи дока-
зів (у заочному порядку).

Верхньорогачицький районний суд Херсонської об-
ласті викликає в судове засідання Табота Олександра Пе-
тровича як відповідача по цивільній справі № 651/59/17 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Табота Олександра 
Петровича про стягнення заборгованості на 16.03.2017 
року о 10.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньо-
рогачицького районного суду Херсонської області за 
адресою: вулиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик Верх-
ньорогачицького району Херсонської області, суддя  
Загрунний В. Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи, тому у випадку 
відсутності відомостей про причину неявки Табота Олек-
сандра Петровича, повідомленого належним чином або 
причину неявки буде визнано судом неповажною — суд 
вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи дока-
зів (у заочному порядку).

Верхньорогачицький районний суд Херсонської об-
ласті викликає в судове засідання Панченко Світлану Ми-
хайлівну як відповідача по цивільній справі № 651/55/17 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Панченко Світлани 
Михайлівни про стягнення заборгованості на 15.03.2017 
року о 10.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньо-
рогачицького районного суду Херсонської області за 
адресою: вулиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик Верх-
ньорогачицького району Херсонської області, суддя  
Загрунний В. Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи, тому у випад-
ку відсутності відомостей про причину неявки Панчен-
ко Світлани Михайлівни, повідомленої належним чином 
або причину неявки буде визнано судом неповажною —  
суд вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи 
доказів (у заочному порядку).

Бучацький районний суд Тернопільської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Лип-
ку Олега Зоряновича, місце перебування якого неві-
доме, останнє місце проживання: вул. Довбуша, 12, 
м. Тернопіль по справі за позовом Гайди Надії Ми-
хайлівни до Липка Олега Зоряновича, третя особа: 
Бучацьке КП РБТІ про визнання права власності на 
квартиру.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 13 бе-
резня 2017 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде 
розглянуто у його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 
ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17 в залі судових засідань №40, 16 березня 2017 ро-
ку о 09:30 год. відбудуться судові засідання у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Євтодія 
Андрія Вікторовича, 01 січня 1983 року народження, 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Євтодій Андрій Вікторович 
та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі не-
можливості з’явитися до суду, просимо повідомити 
про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядає колегія суддів у складі голо-
вуючого судді Каленяка Р. А., суддів Овсюка Є. М.,  
Сичука М. М.

У провадженні Малиновського районного суду 
м. Одеси у судді Мурзенко М. В. перебуває цивільна 
справа за позовом Данилюк Тетяни Леонідівни, Да-
нилюка Василя Васильовича, Данилюка Олексія Ва-
сильовича до Машинського Аркадія Івановича, Ма-
шинського Олега Аркадійовича про визнання дого-
вору купівлі-продажу дійсним, третя особа Одеська 
Нова Біржа.

Просимо повідомити Машинського Аркадія Івано-
вича про час і місце судового засідання у зазначеній 
справі, яке відбудеться о 09 год. 30 хв.29.03.2017 ро-
ку у залі судових засідань № 205 Малиновського ра-
йонного суду м. Одеси, який розташований за адре-
сою: м. Одеса вул. В. Стуса, 1 А. В разі неявки у судо-
ве засідання, має повідомити суд про причини такої 
неявки. В разі неявки відповідача у судове засідан-
ня суд вправі розглянути справу за його відсутністю.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів у цивільних справах за заявами ПАТ 
«Українська страхова компанія» про відновлення втра-
ченого судового провадження на 15 березня 2017 року:

16:30 — Курбатова Сергія Олександровича (09.10.1987 
р.н., м. Довжанськ, Луганської області);

16:40 — Патинського Дмитра Анатолійовича (08.10.1984 
р.н., м. Довжанськ, Луганської області);

16:50 — Жайворонка Романа Анатолійовича (30.08.1990 
р.н., с. Бірюкове, Довжанський район, Луганської області);

17:00 — Крамчанінова Олександра Миколайовича 
(22.12.1988 р.н., м. Довжанськ, Луганської області).

Судові засідання відбудуться у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто за Вашої відсут-
ності на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення 
повторного аукціону з продажу майна (активів) 

Банку, а саме:
Лот №203770 Нежилий будинок 3700,9 кв. м. у м. Ки-

їв, вул. Кожум’яцька, 12б.
Початкова ціна продажу 70 803 376,99 з ПДВ. Розмір 

гарантійного внеску  7 080 337,70 без ПДВ.
Аукціон відбудеться 07.04.2017 року з 9:00 до 18:00 

на сайті  https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП  
«СЕТАМ», м.Київ, вул. Стрілецька, 4-6, час роботи з Пн 
по Пт, з 9:00 до 18:00. Прийом заявок в електронному 
вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 
02.04.2017 року. Гарантійний внесок сплачується не піз-
ніше 9:00 02.04.2017 року на поточний рахунок ДП «СЕ-
ТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в 
ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669.

З приводу ознайомлення з майном та за більш де-
тальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в 
судове засідання як відповідача Речицького Павла Олексан-
дровича (останнє відоме місце проживання с. Ставки Бер-
шадського району Вінницької області) по цивільній справі 
№ 126/3307/16-ц за позовом представника публічного акці-
онерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до 
Речицького Павла Олександровича про стягнення заборго-
ваності.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського 
районного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бер-
шадь, Вінницька обл.) о 09:30 годині 21.03.2017 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача за наявних у справі доказів.

Суддя Хмель Р. В.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської облас-
ті викликає в судове засідання Дем’янчука Миколу Васильо-
вича, 09.06.1965 р. н., мешканця с. Давидки, вул. Централь-
на, 38 Коростенського району Житомирської області, як від-
повідача в цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Приватбанк» до нього про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справи відбудеться 20 березня 2017 року о 15 го-
дині в залі судових засідань №3 Коростенського міськрайон-
ного суду. У разі неявки відповідача або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута у відсутність відпо-
відача на підставі наявних доказів.

Суддя Коваленко В. П.

Шевченківський районний суд м. Києва 
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А 
(каб. 310) викликає на 30.03.2017 року о 09 
год. 30 хв. Крижановську Людмилу Микола-
ївну як відповідача по справі за позовом Ка-
занкова Григорія Анатолійовича до Крижа-
новської Людмили Миколаївни, третя особа: 
Крижановський Юрій Валерійович, про стяг-
нення боргу за договорами позики.

Відповідач викликається в судове засідан-
ня, у разі його неявки справа розглядати-
меться в його відсутність.

Суддя Савицький О. А.

Києво-Святошинський районний суд Київської 
області повідомляє що розгляд цивільної справи 
за № 369/10196/16-ц за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Управляюча компа-
нія «Комфорт сервіс» до Федина Світлани Павлів-
ни про стягнення заборгованості з оплати послуг з 
утримання будинку та прибудинкової території від-
будеться 28 березня 2017 року о 09 год. 15 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Усатова Д. Д. в приміщенні Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області, що розта-
шований за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа 
буде розглядатись за їх відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів.

Втрачене свідоцтво про право власності CR007710,  
а також втрачене свідоцтво про право плавання  

під державним прапором України CN006794 судна 
«БРІЗЕМ», яке належить ТОВ «Вісак»  

на праві власності, вважати недійсними.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 01.02.2017 року було винесено рішення по цивільній 
справі № 409/1485/16-ц за позовною заявою Гризунова Олексан-
дра Вікторовича до Аврамової Людмили Степанівни про визна-
ння права власності та витребування квартири із чужого неза-
конного володіння, яким уточнені позовні вимоги задоволено.

Суддя Максименко О. Ю. 

Загублено свідоцтво про право власності на жит-
ло, від 20 серпня 2004 року за № 32542, видане Від-
ділом приватизації державного майна Солом’янської 
районної в м. Києві державної адміністрації на квар-
тиру, яка знаходиться за адресою: вул. Волгоград-
ська 21, кв. 7, вважати недійсним.

Посвідчення співробітника  
Адміністрації Президента, України № Д094  

від 02.07.2015 року, видане на ім’я Сімоненко  
Олени Анатоліївни 02.07.2015 року,  

вважати недійсним.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Володимирська, 15) 
викликає в судове засідання як відповідача Маршевського Бориса Лео-
нідовича на 11 год. 15 хв. 16 березня 2017 року для участі у розгляді ци-
вільної справи на заочне рішення Бориспільського міськрайонного суду 
Київської області від 22 листопада 2016 року у справі за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Маршевського Б. Л. про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором.

Суддя С. М. Верланов

Оболонський районний суд м. Києва викликає Румянцеву Ксенію Валері-
ївну як відповідачку по цивільній справі № 2/756/1474/17 за позовом товари-
ства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Глобал Гарант» до 
Румянцевої Ксенії Валеріївни про стягнення страхового відшкодування в по-
рядку регресу, у судове засідання на 13 квітня 2017 року о 09:30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 24, суддя Шумейко О. І.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в судове засі-

дання, справа буде розглянута у вашу відсутність за наявними у справі дока-
зами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Осі-
на Максима Васильовича за позовом Радченко Наталії Юріївни до Осі-
на Максима Васильовича про розірвання шлюбу. Судове засідання від-
будеться 23.03.2017 р. о 10 год. 30 хв. у приміщенні Суворовського ра-
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського ко-
зацтва, 68, зала судових засідань №8. У разі неявки Осіна Максима Ва-
сильовича, судове засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Калинівський районний суд Вінницької області викликає як відповідачку 
Тимошенко Любов Іванівну, 25.06.1982 року народження, яка зареєстрова-
на за адресою: с. Іванів, вул. Корольова, 39, Калинівського району Вінниць-
кої області, по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Тимо-
шенко Л. І. про стягнення заборгованості, в судове засідання, яке відбудеть-
ся о 09 год. 00 хв., 20 березня 2017 року за адресою: м. Калинівка, вул. В. Не-
стерчука, 70, каб. №5, Вінницької області.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справу буде розглянуто за її 
відсутності за наявними в справі доказами.

Суддя Ю. О. Аліменко

Калинівський районний суд Вінницької області викликає як відповідача: 
Вигонюка Олександра Петровича, 15.06.1987 року народження, який заре-
єстрований за адресою: с. Жовтневе, вул. Леніна, 64, Калинівського району 
Вінницької області, по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Вигонюка О. П. про стягнення заборгованості, в судове засідання, яке відбу-
деться о 09 год. 00 хв., 20 березня 2017 року за адресою: м. Калинівка, вул. 
В. Нестерчука, 70, каб. №5, Вінницької області.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за йо-
го відсутності за наявними в справі доказами.

Суддя Ю. О. Аліменко

Калинівський районний суд Вінницької області викликає як відповіда-
чку Каштелян Єлизавету Сергіївну, 14.01.1990 року народження, яка заре-
єстрована за адресою: с. Чернятин, вул. Кругова, 23, Калинівського району 
Вінницької області, по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Каштелян Є. С. про стягнення заборгованості, в судове засідання, яке відбу-
деться о 09 год. 30 хв., 21 березня 2017 року за адресою: м. Калинівка, вул. 
В. Нестерчука, 70, каб. №5, Вінницької області.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справу буде розглянуто за її 
відсутності за наявними в справі доказами.

Суддя Ю. О. Аліменко

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що 24 квітня 
2017 р. о 9 годин 30 хвилин в залі засідань № 221 в приміщенні суду за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання справи за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кузьміна Вячеслава Юрійовича про 
стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевказаний час викликається відповідач  
Кузьмін Вячеслав Юрійович. В разі його неявки в судове засідання, по-
зов може бути розглянутий за його відсутністю та на підставі наявних 
у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Попільнянський районний суд Житомирської області викликає в судове засі-
дання як відповідачку Рібезюк Наталію Іванівну, 25 серпня 1984 року народжен-
ня, останнє місце проживання та реєстрації якої: с. Котлярка, вул. Довженка, 1 По-
пільнянського району Житомирської області, в цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «МЕГАБАНК» до Рібезюк Наталії Іванівни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться о 12.00 годи-
ні 28 березня 2017 року в залі суду Попільнянського районного суду в смт Попіль-
ня по вул. Б. Хмельницького, 24 Попільнянського району Житомирської області.

В разі неявки відповідачки в судове засідання справа буде розглянута за її від-
сутності.

Суддя Є. О. Зайченко

Хотинський районний суд Чернівецької області викликає в судове засідання, 
яке відбудеться 15 березня 2017 року о 13.30 годині в приміщенні суду за адре-
сою: м. Хотин, вул. Незалежності, 25А, Чернівецької області, Колодько Вадима 
Григоровича, 10.02.1977 року народження (останнє відоме місце проживання за 
адресою: с. Шилівці, Хотинського району, Чернівецької області), як відповідача по 
цивільній справі № 724/1483/16-ц, провадження № 2/724/94/17 за позовом Служ-
би у справах дітей Хотинської районної державної адміністрації до Колодько Ва-
дима Григоровича про позбавлення батьківських прав.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглядатись в йо-
го відсутності.

Суддя А. І. Руснак
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оголошення

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

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м. Бі-
ла Церква, вул. Першотравнева, 4-а, зал судового за-
сідання № 6, суддя Цуранов А.Ю) викликає як заін-
тересовану особу Мунтеану Ніну Миколаївну по ци-
вільній справі № 357/868/17 за заявою Михайлев-
ського Михайла Юрійовича, заінтересовані особи: 

1) Хорошок Ніна Миколаївна, 2) Михайлевський 
Юрій Анатолійович, 3) Мунтеану Ніна Миколаївна 
про встановлення факту родинних відносин, розгляд 
вищезазначеної справи призначено на 17 березня 
2017 року о 10 год. 00 хв.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за вашої відсутності на підставі наявних у ній 
доказів.

З опублікуванням у пресі оголошення про виклик, 
заінтересовані особи вважаються повідомленими 
про час та місце розгляду справи згідно з вимогами 
ст. 74 ЦПК України.

Богодухівський районний суд Харківської об-
ласті викликає відповідачку Калініченко Людми-
лу Миколаївну, останнє відоме місце проживання: 
с. Куп’єваха, Богодухівський район, Харківська об-
ласть, у судове засідання, яке відбудеться 20 берез-
ня 2017 року о 09 год. 00 хв. за адресою: площа Не-
залежності, 17, м. Богодухів Харківської області, для 
участі у розгляді цивільної справи за позовом ПАТ 
«АКЦЕНТ — БАНК» до Калініченко Людмили Мико-
лаївни про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачки до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням та справу бу-
де розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Калініченко Л.М. у випадку неявки зобов’язана по-
відомити суду про причини неявки.

Суддя Д.В. Шалімов

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/741/2017 
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Брадула Едуарда 
Євгеновича, Брадул Анжели Євгенівни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором. Відпові-
дачі у справі Брадул Едуард Євгенович, Брадул Анже-
ла Євгенівна, останнє відоме місце мешкання яких: 
м. Горлівка, вул. П.Беспощадного, будинок 38, квар-
тира 65, викликаються до суду на 17 березня 2017 
року о 13 годині 00 хвилин, запасна дата 22 берез-
ня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, для участі в роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття 
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за їхньою від-
сутністю.

Суддя М.О. Гусинський

В провадженні Красноградського районного суду 
Харківської області знаходиться цивільна справа за 
позовом Болтянської Олени Володимирівни до Од-
жуква Франкліна та Оджуква Ірини Віталіївни про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Красноградський районний суд цим оголошенням 
викликає в судове засідання відповідачів по справі 
Оджукву Франкліна, 26.09.1975 року народження, 
та Оджукву Ірину Віталіївну, 14.03.1982 року наро-
дження, місце проживання яких не відоме, до Крас-
ноградського районного суду за адресою: м. Крас-
ноград, Харківська область, вул. Харківська, 127 на 
20.03.2017 року на 09.00 год., згідно ст. 74 ЦПК Укра-
їни.

У випадку неявки відповідачів до суду без поваж-
них причин, та неповідомлення суду про причину не-
явки, справу може бути розглянуто без відповідачів.

Суддя П.І. Гусар

Куйбишевський районний суд Запорізької об-
ласті викликає як відповідачів Шевченко Людмилу 
В’ячеславівну, 07.05.1974 р.н., Роєву Наталію Євге-
нівну, 22.06.1976 р.н., та Неродова Олександра Воло-
димировича. 10.10.1982 р.н. в судове засідання, яке 
призначене на 15 год. 00 хв., 13.03.2017 року, для 
розгляду цивільної справи № 319/80/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Шевченко Люд-
мили В’ячеславівни, Роєвої Наталії Євгенівни, Неро-
дова Олександра Володимировича про стягнення за-
боргованості за договором кредиту, яке відбудеться 
за адресою: вул. Центральна 26а, смт Більмак, Біль-
мацького району, Запорізької області.

Суддя Валігурський Г.Ю.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська 
буд. 39А) розглядає позовну заяву ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії  — Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Новицької Т.О., про стягнення за-
боргованості.

Відповідачка Новицька Тетяна Олександрівна, 30.03.1975 
р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Каліновського, 33/3, викликається на 15.03.2017 
року о 09.40 год. до Добропільського міськрайонного суду, 
кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові пояснен-
ня та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ву буде розглянуто у її відсутність на підставі наявних у ній 
даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Вишгородський районний суд Київської області повідо-
мляє, що в провадженні суду розглядається цивільна спра-
ва №363/3915/15-ц за позовом першого заступника проку-
рора прокуратури Київської області в інтересах держави до 
Вишгородської міської ради, Северенчика Валерія Івановича, 
Петренко Світлани Василівни, Мотайло Стелли Миколаївни, 
Мавродія Юрія Станіславовича, Захожего Ігоря Віталійовича, 
Діонісієвої Анжели Еглерівни, Гончарук Вікторії Вікторівни, 
Лисенко Інни Василівни, Філюшкіної Лідії Семенівни, Чорно-
го Олександра Борисовича, Лисенка Олександра Васильови-
ча, Нам’ясенко Галини Миколаївни, Мороз Наталії Вікторів-
ни, Чічоти Віктора Васильовича, Сакевича Олексія Володи-
мировича, Моргуна Петра Олександровича, Янчара Юрія Ми-
хайловича, Ланової Наталії Василівни, Сиваш Любові Іванів-
ни, Костянчука Валерія Павловича, Шевченко Клавдії Іванів-
ни, Медведка Олександра Васильовича, В’яла Світлани Юрі-
ївни, Педченко Мотрони Павлівни, Лужанської Наталії Васи-
лівни, Руденко Вікторії Анатоліївни, Коменданта Ігоря Петро-
вича, Радченка Олександра Анатолійовича, Радченка Анато-
лія Васильовича, Даценко Лариси Іванівни, Защенкова Сер-
гія Григоровича, Лазаренка Максима Віталійовича, Хомен-
ко Вікторії Леонідівни, Ликова Дмитра Ігоровича, Димчен-
ка Сергія Миколайовича, Решетнікова Дмитра Григорови-
ча, Назаренка Сергія Борисовича, Ткалича Юрія Михайлови-
ча, Андріящука Валерія Івановича, Терехової Марії Іванівни, 
Павленко Анни Валеріївни, Чічоти Олександра Вікторовича, 
Лялька Любомира Васильовича, Денисенка Дмитра Андрі-
йовича, Гончарук Ганни Геннадіївни треті особи Полянець-
кий Віктор Володимирович, Зайченко Олена Віталіївна, Пуш-
кар Юлія Володимирівна, Волкова Світлана Вікторівна, Рад-
ченко Артем Анатолійович, Корчемний Олексій Сергійович, 
Бакуменко Анатолій Володимирович, Яськів Богдан Андрі-
йович, Школьна Ольга Володимирівна, Северинчик Валенти-
на Володимирівна, Остапенко Олександр Григорович та ГО 
СТ «Ветеран-3» про визнання незаконними та скасування рі-
шення міської ради, визнання недійсними державних актів 
на право власності на землю.

Судове засідання відбудеться 22 березня 2017 року о 09 
годині 30 хвилин, за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 
7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачів та третіх, осіб, без поважних 
причин справа буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя М.Б. Баличева

Печерський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання з розгляду кримінального прова-
дження № 12012130790000069 від 17.12.2012 (№ 
757/16449/16-к) за обвинуваченням Приказюка А.В. 
за ч. 4 ст. 191 КК України, яке відбудеться під голову-
ванням судді Тарасюк К.Е. 14.03.2017р. о 10 год. 30 
хв. у приміщенні Печерського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, буд. 4, каб. 311:

— обвинуваченого Приказюка Анатолія Васильо-
вича, 25.12.1980 р.н., який проживає за адресою: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. С. Лазо, 28;

— захисника Уманського М.М., який проживає за 
адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Л. Чайкі-
ної, 1, oф. 202;

— потерпілого Фомічова Сергія Костянтиновича, 
який проживає за адресою: АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Лесна, 29;

— представника потерпілого Боровік Світлану Во-
лодимирівну, яка проживає за адресою: АР Крим, м. 
Сімферополь, вул. Пушкінська, 35/2.

Явка в судове засідання обов’язкова, при собі ма-
ти документи для встановлення особи.

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб»:

З 15.03.2017 вводить в дію тарифний план 
«Сім’я+» для абонентів контрактної форми обслуго-
вування та вносить зміни до тарифів на послуги, що 
оплачуються додатково до пакетів послуг рухомого 
(мобільного) зв’язку.

Із детальною інформацією про внесені зміни мож-
на ознайомитись в місцях продажу послуг ТОВ «Три-
Моб» або на сайті www.3mob.ua. Отримати інфор-
мацію можна також за телефоном Контакт-центру 
0-800-50-11-88.

Білозерський районний суд Херсонської області 
повідомляє, що 14.03.2017 р. об 11 год. 00 хв. суд-
дя Рибас А.В. буде розглядати цивільну справу № 
648/5089/16-ц за позовом Черних Лії Вікторівни до 
Черних Валентина Володимировича про стягнення 
аліментів. Черних Валентин Володимирович викли-
кається в судове засідання як відповідач. В разі неяв-
ки відповідача в судове засідання, справа буде роз-
глянута за його відсутності, за наявними у справі до-
казами. Крім того суд роз’яснює відповідачу його 
обов’язок повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання. Адреса суду: Херсонська обл., смт Бі-
лозерка, вул. Яворницького, 97.

Суддя Рибас А.В.

Приморський районний суд м. Одеси (суддя Та-
расов А.В.) викликає Скрипка Олександра Васильо-
вича в судове засідання як відповідача по цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення 
заборгованості.

Засідання відбудеться 27 березня 2017 року о 09 
год. 50 хв. у приміщенні Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, зала 111.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в 
судове засідання як відповідача Тегая Миколу Ген-
надійовича по цивільній справі № 522/20226/16-ц за 
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 22.03.2017 року об 
11 годині 20 хвилин у залі судового засідання № 111 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відпові-
дача в судове засідання на вказану дату, справа буде 
розглянута за його відсутністю.

Суддя А.В. Тарасов 

Приморський районний суд м. Одеси (суддя Та-
расов А.В.) викликає Котяка Володимира Володими-
ровича в судове засідання як відповідача по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнен-
ня заборгованості.

Засідання відбудеться 27 березня 2017 року о 09 
год. 40 хв. у приміщенні Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, зала 111.

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
в судове засідання як відповідача Мішакова Сергія 
Анатолійовича по цивільній справі № 522/14055/16-
ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення 
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 27.03.2017 року о 
09 годині 30 хвилин у залі судового засідання № 111 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відпові-
дача в судове засідання на вказану дату, справа буде 
розглянута за його відсутністю.

Суддя А.В. Тарасов

Попаснянський районний суд Луганської області повідо-
мляє, що 29.08.2016 р. винесене заочне рішення наступного 
змісту: Позов Фермерського господарства «Віктор» до Пи-
роженко Алли Миколаївни про розірвання договору оренди 
земельної ділянки задовольнити.

Розірвати договір оренди земельної ділянки сільськогос-
подарського призначення, загальною площею 3,65 га, що 
знаходиться на території Голубівської сільської ради Попас-
нянського району Луганської області, укладений 27 травня 
2013 року між Пироженко Аллою Миколаївною та Фермер-
ським господарством «Віктор», зареєстрований за номером 
№ 1817 Голубівською сільською радою Попаснянського ра-
йону Луганської області від 27 травня 2013 року.

Стягнути з Пироженко Алли Миколаївни, реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків 
2183005729, на користь Фермерського господарства 
«Віктор», р/р 26006054009474 в ПАТ КБ «Приват Банк», 
МФО 335429, ЄДРПОУ 30053491, ІПН 300534912261, судо-
ві витрати у сумі 1378 (одна тисяча триста сімдесят вісім) 
гривень.

Стягнути з Пироженко Алли Миколаївни, реєстрацій-
ний номер облікової картки платника податків 2183005729, 
на користь Фермерського господарства «Віктор», р/р 
26006054009474 в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 335429, ЄД-
РПОУ 30053491, ІПН 300534912261, витрати про розміщення 
оголошення у засобах масової інформації про виклик відпо-
відача до суду у сумі 420 (чотириста двадцять) грн. 00 коп.

Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським 
районним судом Луганської області за письмовою заявою 
відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отриман-
ня його копії.

Суддя А.В. Архипенко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судо-
ве засідання як відповідача Бєкіша Павла Євгеновича, місце 
проживання невідоме, по цивільній справі № 523/751/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний 
банк «Приват Банк» до Бєкіша Павла Євгеновича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20 березня 2017 року о 
10.00 год. за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати пись-
мові заперечення проти вимог позову та докази на їх під-
твердження. В разі неявки в судове засідання, справа буде 
розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних до-
казів.

Суддя В.В. Бузовський

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судо-
ве засідання як відповідача Петрова В’ячеслава Олексан-
дровича, місце проживання невідоме, по цивільній справі № 
523/786/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
Комерційний банк «Приват Банк» до Петрова В’ячеслава 
Олександровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20 березня 2017 року о 
10.00 год. за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати пись-
мові заперечення проти вимог позову та докази на їх під-
твердження. В разі неявки в судове засідання, справа буде 
розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних до-
казів.

Суддя В.В. Бузовський

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судо-
ве засідання як відповідачку Костенюк Людмилу Олексан-
дрівну, місце проживання невідоме, по цивільній справі  
№ 523/789/17 за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «Приват Банк» до Костенюк Людми-
ли Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20 березня 2017 року о 
10.00 год. за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачці надати пись-
мові заперечення проти вимог позову та докази на їх під-
твердження. В разі неявки в судове засідання, справа бу-
де розглянута за відсутності відповідачки на підставі наяв-
них доказів.

Суддя В.В. Бузовський

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт 
Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравневого району Донецької 
області) розглядає цивільну справу за позовом представника 
Садівничого товариства «Парус» до Кустря Віктора Леонідови-
ча про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою.

Відповідач Кустря Віктор Леонідович, зареєстрований: м. Ма-
ріуполь, бул. Шевченка, б. 246, кв. 137, Донецька область, викли-
кається на 21 червня 2017 року о 14.00 годині до Першотравне-
вого районного суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Скудін B.Є.

Богунський районний суд м. Житомира викли-
кає як відповідачку Назаренко Оксану Валеріївну по 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства Комерційний банк «ПриватБанк» до Назаренко 
Оксани Валеріївни про стягнення заборгованості, яке 
відбудеться о 12 год. 30 хв. 19 квітня 2017 року в за-
лі судових засідань № 2-Б-5 (м. Житомир, м-н Со-
борний, 1).

В разі неявки відповідачки без поважних причин, 
справа буде слухатися у її відсутність.

Суддя Зосименко О.М.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Матузкова Павла Валенти-
новича у цивільній справі №522/23079/16-ц за позовом 
ФОП Кульчицкий В.Г. про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 6 квітня 2017 року о 10 годи-
ні 40 хвилин у залі судових засідань №210 в приміщен-
ні Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідача в судове засідання, суд роз-
глядатиме справу за його відсутності; в разі неявки осо-
би, суд зобов’язує повідомити про причини цього.

Суддя Ю.Б. Свячена

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа № 
185/9606/16-ц за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Комерційний Банк «Український Фінансовий Світ» в 
особі уповноваженої особи на ліквідацію Оберемко Р.А. до 
Перепелиці Юрія Федоровича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором.

Відповідач Перепелиця Юрій Федорович викликається у 
судове засідання на 11.00 год. 30 березня 2017 року у примі-
щенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області за адресою: Дніпропетровська область, м. Пав-
лоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 409. Суддя Пе-
рекопський М.М. У разі неможливості з’явитися на вказану 
вище дату резервна дата 06 квітня 2017 року об 11.00 год.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідач вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду спра-
ви. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя М.М. Перекопський

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської 
області викликає Єрещенко (Павлову) Аллу Миколаївну 
(останнє відоме місце проживання: Полтавська область, м. 
Кременчук, вул. Генерала Манагарова, буд. 24/36 А, кв. 90) 
як відповідачку в судове засідання в цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк», в особі філії Пол-
тавського обласного управління AT «Ощадбанк» до Єре-
щенко (Павлової) Алли Миколаївни, Лашко Наталії Євгеніїв-
ни про стягнення суми заборгованості за кредитним догово-
ром, та виселення із займаного приміщення.

Судове засідання відбудеться 13 березня 2017 року о 14 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Полтавська 
область, м. Кременчук, вул. Троїцька (Красіна), 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідачки 
справу буде розглянуто за її відсутності.

Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Дядечко І.І.

Дворічанський районний суд Харківської області викли-
кає Демченка Вадима Сергійовича, 1994 року народжен-
ня, останнє відоме місце реєстрації: с. Лиман Перший, вул. 
Лісна, буд. 37, Дворічанського району Харківської облас-
ті, як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 
618/88/17 (провадження № 2/618/66/17) за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк» до Демченка Вадима Сергійовича про стяг-
нення заборгованості, призначене на 14 березня 2017 року 
о 09.00 год. Судове засідання відбудеться в залі № 1 примі-
щення Дворічанського районного суду Харківської області за 
адресою: смт Дворічна, вул. Осіння, 1, Дворічанського райо-
ну, Харківської області.

За неможливості явки, відповідач зобов’язаний повідоми-
ти суд про причини неявки. У разі неявки до суду в зазначе-
ний день та час без поважних причин, неповідомлення про 
причини неявки, справа буде розглянута за відсутності від-
повідача на підставі наявних доказів із постановленням за-
очного рішення.

Суддя Є.А. Рябоконь

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дер-
менжи Валерія Костянтиновича, 18.06.1976 р.н., за-
реєстрованого за адресою: Одеська область, Ізмаїль-
ський район, с. Кам’янка, вул. Калинина,127, відпо-
відно до вимог 297-5, 323 КПК України для участі в 
судовому засіданні з розгляду кримінального прова-
дження в порядку спеціального судового проваджен-
ня стосовно Дерменжи В.К., обвинуваченого у скоєн-
ні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 13 березня 2017 року об 11 годині, 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№ 229. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя В.М. Коваленко
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Чернівецька 0  +5 +7  +12 Луганська -2  +3 +9  +14
Тернопільська 0  +5 +7  +12 Крим +2  +7 +10  +15
Вінницька 0  +5 +10  +15 Київ +2  +4 +12  +14

Укргiдрометцентр

На Вінниччині створюють 
новий ліс

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. Рік у рік показник заліснення області зростає.  Ось і 
цієї весни посадять молоді деревця на трьохстах гектарах угідь, які 
не придатні для сільськогосподарського використання. Підприємства 
обласного управління лісового та мисливського господарства прове-
дуть посів і посадку лісу в держлісфонді на площі 1005 гектарів і за-
безпечать сприяння природному поновленню на 50 гектарах.

В області цілеспрямовано працюють над залісненням території. 
Протягом останніх десяти років державні лісогосподарські підприєм-
ства обласного управління на малопродуктивних і деградованих зем-
лях посадили 6162 гектари лісів. За завданням облдержадміністра-
ції в районах для посадки  визначили ще понад 1300 гектарів. На час-
тину переданих земель держлісгоспи вже виготовили правовстанов-
люючі документи. Є і посадковий матеріал — вирощено 12 мільйонів 
штук  сіянців та саджанців понад 60 видів порід дерев і чагарників. До 
того ж, для об’єктів озеленення в області вирощено понад півтисячі 
штук саджанців декоративних порід.

На Сумщині осучаснюють 
публічну службу

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕРСПЕКТИВА. «Публічна служба: сучасний формат» — із такою 
назвою стартував проект, який презентували заступник голови Сум-
ської облдержадміністрації Микола Подопригора та керівник апара-
ту ОДА Дмитро Живицький. Він розрахований на студентів 3—6 кур-
сів вишів, яким пропонують стажування в органах державної влади. 
За словами посадовців, державна служба потребує молодих пер-
спективних людей зі свіжими ідеями та бажанням діяти. Тож мета про-
екту — залучити амбітних юнаків і дівчат до роботи в органах дер-
жавної влади.  Задум  реалізовуватимуть у чотири етапи протягом 
березня — червня цього року. Передбачено стажування в апараті та 
структурних підрозділах облдержадміністрації, навчання, тренінги, а 
насамкінець — захист міні-проектів відповідно до визначеної теми. 
Кращі матимуть бонус — перебування у літньому таборі відпочинку, 
де поглиблюватимуть знання про роботу адміністрації. А троє відмін-
ників одержать рекомендації голови ОДА, які стануть запорукою по-
дальшого працевлаштування молодих спеціалістів.

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

КОНТАКТИ. Цього року під 
час  доброчинної виставки-
продажу в індійській столи-
ці вперше представили укра-
їнську культуру. Крім нашо-
го посольства, організацією 
українського стенда займа-
лися й представники діаспо-
ри. Вагомий внесок у цю до-
бру справу зробила засно-
вниця Школи індійського тан-
цю «Амріта» в Тернополі Елі-
на Абакарова-Нісчал.

За словами пані Еліни, цьо-
го року участь у виставці взя-
ли понад 57 представництв, 
які репрезентували культуру 
своїх народів. Серед них Че-
хія, Туркменістан, Ірландія, 
Японія, Узбекистан та інші. 
Українці одяглися у вишиван-
ки. У багатьох учасників і від-

відувачів заходу українське 
вишиття викликало справжнє 
захоплення, подив, тож праг-
нули сфотографуватися з на-
шими співвітчизниками. 

«Дуже приємно, що опе-
ратори індійського телеба-
чення та іноземні журналіс-
ти найчастіше зупинялися са-
ме перед нашим стендом, — 
зазначає Еліна Абакарова-
Нісчал. — Гостей цікавили 
перед усім вишиванки, суве-
ніри з петриківським розпи-
сом, авторські футболки, ві-
ночки, прикраси».

І, звісно, кожен міг скушту-
вати страви української наці-
ональної кухні. А ще пані Елі-
на виконала класичний індій-
ський танець «Натанам Аді-
нар», поставлений засновни-
цею школи «Калакшетра» 
Рукміні Деві Арундейл на по-
езію Гопалакрішни Бгараті. 

Ця композиція викликала чи-
мале захоплення, тож на про-
хання гостей та ведучих тер-
нополянка станцювала цього 
дня її двічі.

Тим часом інша українка з 
тернопільським корінням — 
художниця Галина Чаудхарі 
відкрила днями в Нью-Делі за 
організаційної підтримки Ін-
дійської ради з питань відно-
син у сфері культури персо-
нальну виставку «Калейдо-
скоп». Авторка використовує 
у творчості різноманітні стилі 
та барви. В експозиції мист-
киня представила полотна, які 
писала з 1980-х і досі.

У Тернополі в той час го-
ворили про Індію. Дізнати-
ся більше про цю країну, на-
вчитися елементів індійсько-
го народного танцю україн-
ці мали змогу під час захо-
ду «Індія далека та близь-

ка», який організували у 
другій міській бібліотеці для 
дорослих. Пізнавальну свят-
кову атмосферу допомогли 
створити індійські студен-
ти, які навчаються в Терно-
пільському державному ме-
дичному університеті ім. Іва-
на Горбачевського. Учасни-
ки Школи танцю «Амріта» 
продемонстрували глядачам 
майстерність.   

Доки в Індії презентують Україну,  
в Україні розповідають про Індію

Еліна Абакарова-Нісчал 
виконала під час виставки 
класичний індійський 
танець «Натанам Адінар»

«Динамо» рятує молода голова
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Тринадцятиочкова різниця між першим  
і другим місцем зберігається 

Ганна РОМАШКО  
для «Урядового кур’єра»

Нечасто трапляється, 
щоб  молодий гравець, 

щойно випустившись із 
клубної академії й ще не 
понюхавши пороху вели-
кого футболу, досягнен-
нями встиг заявити про 
себе. Нападник «Динамо» 
Артем Бесєдін, усупереч 
статистиці, саме один із 
таких. Ці слова  про героя 
суботнього матчу «Дина-
мо» — «Олімпік» офіцій-
ний сайт клубу сказав не 
так уже давно, та наче  у 
воду дивився.

Артем неодноразово був 
паличкою-виручалочкою 
біло-синіх у чемпіонаті 
дублерів, а тепер і в пер-
шій  команді. За мить до 
фінального свистка в од-
ному з центральних мат-
чів 20-го туру чемпіона-
ту України серед команд 
Прем’єр-ліги молодо-
му форвардові  київсько-
го «Динамо» вдалося від-
значитися у воротах доне-
цького «Олімпіка» і здобу-
ти бажаних три очки.

Матч «Динамо» та 
«Олімпіка» спричинив чи-
малий ажіотаж серед ша-
нувальників футболу, 
оскільки зустрічалися ко-
манди, які перебувають у 
першій шістці в турнірній 
таблиці. У дебюті першого  
тайму більш наполегливи-
ми були динамівці, актив-
ними діями відзначали-
ся Гармаш та Ярмоленко, 
якому асистував Бесєдін, 
однак щоразу столичним 
футболістам або не виста-
чало точності, або надій-
но діяли захисники гос-
тей, ліквідуючи загрозу. 
«Олімпік» відповів кіль-

кома динамічними контр-
атаками, та загалом удари 
у ворота у виконанні обох 
команд можна було пора-
хувати на пальцях однієї 
руки — три  в «Олімпіка» 
та два у «Динамо».

Після перерви дина-
мівці додали у швидкості, 
особливо всередині поля, 
й небезпечні моменти по-
чали виникати набагато 
частіше. Повз ворота з лі-
нії штрафного майданчи-
ка пробив Гонсалес, тро-
хи не вистачило точнос-
ті Ярмоленкові, з ударом 
Буяльського впорався во-
ротар. Та,  мабуть, найре-
альніший момент втратив 
Бесєдін, який скористався 
невпевненою грою ворота-
ря на виході й намагався 
проштовхнути м’яч, але 

Матяж в останній момент 
вибив його з лінії воріт.

Тож коли основний час 
матчу минув,  на табло все 
ще були нулі.  І лише фі-
нальний штурм господа-
рів врятував  «Динамо» 
від нічиєї, яка прогнозо-
вано могла збільшити роз-
рив між першим і дру-
гим місцем у турнірній та-
блиці: у компенсований 
час після подачі від куто-
вої позначки Бесєдін ви-
стрибнув вище за всіх та 
головою переправив м’яч 
у сітку, забезпечивши 
своїй команді мінімальну 
перемогу, а собі — лаври 
героя матчу.

Успіх цей невипадко-
вий: нападник «Дина-
мо»  і національної збір-
ної України вирізняється 

четвертий матч поспіль. 
Причому весняні голи у  
ворота «Зорі» та «Олімпі-
ка»  виявилися перемож-
ними для біло-синіх.

Відповідаючи після гри 
на запитання клубного 
сайту про те, наскільки 
важливий  м’яч, забитий 
«Олімпікові», для гравця, 
Артем  Бесєдін зауважив: 
найважливіший, оскільки 
це взяття воріт допомо-
гло «Динамо» вирвати пе-
ремогу в серйозного опо-
нента. І додав: «Вірю, що 
в подальших матчах за-
вдяки стартовим перемо-
гам ми лише  набирати-
мемо  кондиції, і в психо-
логічному плані вже буде 
легше».

А ще після гри у роз-
дягальню «Динамо» захо-
див головний тренер на-
ціональної збірної Андрій 
Шевченко. «Нападник по-
винен забивати, і якщо у 
нього виходить, то це до-
дає впевненості, тому я 
дуже хотів би допомогти 
своїй збірній», — сказав 
після цього Артем.

 ТАБЛО «УК»

Динамо — Олімпік — 1:0
Дніпро — Чорноморець — 1:1
Карпати — Олександрія — 1:0
Ворскла — Зоря — 1:2
Сталь — Зірка — 3:0
Волинь — Шахтар — 0:1

Турнірне становище команд: 
1. Шахтар — 56, 2. Динамо — 43, 
3. Зоря — 37, 4. ФК Олександрія 
— 32, 5. Олімпік — 29,  
6. Чорноморець — 27,  
7. Ворскла — 23, 8.Зірка — 19,  
9. Сталь — 18, 10. Волинь — 10, 
11.  Дніпро — 8, 12. Карпати — 8.

Бесєдін з подачі  Гонсалеса «подумав» головою
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