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ДОКУМЕНТИ

Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про схвалення
Стратегії реформування системи
управління державними
фінансами на 2017—2020 роки»

ЦИФРА ДНЯ

Візова лібералізація
наближається 
до завершення

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Комітет Європарламенту з питань гро-
мадських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтримав надан-
ня безвізового режиму Україні, повідомляє Радіо Свобода. За
це проголосували 39 членів комітету, проти — чотири, один ут-
римався. 

Результати голосування у профільному комітеті схвалив Пре-
зидент Петро Порошенко. «Щиро дякую доповідачці Марії Габ-
ріель та членам комітету за підтримку України та об’єктивну
оцінку реформаторських зусиль української влади з належної
реалізації відповідних критеріїв», — написав Президент на  сво-
їй сторінці у Facebook. За його словами, останній етап парла-
ментської компетенції — розгляд рішення про безвізовий
режим для українців на пленарній сесії Європарламенту на по-
чатку квітня. «Після цього останнє слово в процесі візової лібе-
ралізації — за державами-членами ЄС», — пояснив алгоритм
отримання безвізу Президент. Він висловив сподівання на під-
тримку європейських столиць цього довгоочікуваного для нас
рішення.

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ:
«Що більше буде

брехні і що більше
ми зможемо

показати світу
справжнє обличчя

РФ, то краще».
Заступник міністра закордонних справ про високі шанси
українського позову до РФ у міжнародному суді ООН
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Про торішні здобутки
Львівщини в економічній,
соціальній та культурній
сферах розповідає голова
ОДА Олег Синютка

Чи відповість
доктрина на виклики

ЕКСКЛЮЗИВ. Заступник міністра інформполітики Дмитро
Золотухін пояснює «УК», чому документ про інформаційну
безпеку країни з’явився тільки на третьому році гібридної
війни
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уже засіяли зерновими й зернобобовими

аграрії півдня України після старту
весняно-польових робіт

На енергетичному острові «запрягають» вітри
ПРОБЛЕМА. Імовірні віялові відключення світла по Луганщині вдарять особливо боляче

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

З2014 року область перебуває
на енергетичному острові.

Єдине джерело електроенергії
— Луганська ТЕС — розташова-
не поблизу лінії розмежування. І

повноцінної альтернативи йому
немає. За даними департаменту
регіонального розвитку, промис-
ловості, інфраструктури та
енергозбереження Луганської
ОДА, в роботі єдина магістраль-
на лінія ВЛ 220 кВ «Луганська
ТЕС — Лисичанська», відремон-

тована у травні 2016 року. У разі
відсутності генерації Луганської
ТЕС мережі 110 кВ здатні забез-
печити потужність до 105 МВт
(40% потреби). Відповідно дефі-
цит потужності становитиме
приблизно 165 МВт. За умови за-
безпечення Сєверодонецької

ТЕЦ паливом (газ) існує можли-
вість часткового покриття дефі-
циту потужності (до 50 МВт).

На сьогодні область має енер-
гетичне коло, в роботі ВЛ 220 кВ
«ЛуТЕС — Лисичанська», «Лу-
ТЕС — Михайлівка 2, 3», «Ми-
хайлівка — Лисичанська» і

«Михайлівка — Ювілейна». Ри-
зики полягають у тому, що біль-
шість цих високовольтних ліній
перетинають лінію роз-
межування, а підстанцію
Михайлівка-330 кВ роз-
ташовно на непідкон-
трольній території. 5
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документи
розгляд річної фінансової звітності/консолідованої річної фінансової звіт-

ності Банку разом із висновками зовнішнього аудиту та винесення їх на роз-
гляд наглядової ради;

підготовка для затвердження наглядовою радою бюджету Банку, в тому 
числі підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;

організація діяльності Банку, його обліку та звітності, внутрішньобанків-
ського контролю, автоматизації банківських операцій;

розгляд питань оперативної діяльності Банку, діяльності його структурних 
підрозділів, філій, представництв, відділень, дочірніх підприємств;

контроль за дотриманням вимог законодавства працівниками Банку;
затвердження найважливіших правил, процедур та інших внутрішніх поло-

жень, затвердження яких не належить до компетенції наглядової ради;
визначення основних засад ведення активних та пасивних операцій;
затвердження порядку встановлення процентних ставок за активними і па-

сивними операціями, розмірів комісійних та інших винагород за послуги Бан-
ку;

прийняття рішень про приватне розміщення, дроблення або консолідацію 
акцій Банку, затвердження результатів укладення договорів з першими влас-
никами у процесі приватного розміщення акцій Банку, результатів приватно-
го розміщення акцій Банку, звіту про результати приватного розміщення ак-
цій Банку на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України;

затвердження та формування організаційної структури Головного банку та 
типової структури відокремлених підрозділів Банку;

визначення системи, умов і розмірів оплати та стимулювання праці пра-
цівників Банку;

прийняття рішень про соціальне забезпечення і захист працівників Банку;
прийняття рішень про надання благодійної допомоги;
розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників установ Банку і 

прийняття за його результатами рішень;
надання згоди на призначення керівних працівників структурних підрозді-

лів Головного банку, філій, представництв, керівників дочірніх підприємств 
згідно із затвердженою правлінням номенклатурою посад;

прийняття рішень про організацію та координацію роботи філій, представ-
ництв, відділень, дочірніх підприємств та здійснення контролю за виконан-
ням покладених на них завдань;

прийняття рішень про утворення благодійних або інших неприбуткових ор-
ганізацій, спілок чи асоціацій, інших прибуткових та неприбуткових об’єднань 
або участь Банку в них та вступ Банку до їх складу;

прийняття рішень про здійснення інвестування у статутні капітали юридич-
них осіб (придбання акцій, часток, паїв) у разі, коли частка Банку в статутному 
капіталі таких юридичних осіб становить менш як 50 відсотків, а також у ви-
падках отримання у власність акцій, часток, паїв у зв’язку з реалізацією пра-
ва заставодержателя;

прийняття рішення про вихід із складу засновників або учасників юридич-
них осіб чи продаж їх корпоративних прав (акцій, часток, паїв) у разі, коли 
частка Банку в статутному капіталі таких підприємств становить менш як 50 
відсотків;

укладення Банком договорів на відчуження майна відповідно до законо-
давства та цього Статуту на суму, що не перевищує 10 відсотків статутно-
го капіталу Банку;

прийняття рішення про списання активів Банку, в тому числі за рахунок ре-
зервів, недостачі та втрат його товарно-матеріальних цінностей;

прийняття рішень та надання дозволів на реалізацію або списання застав-
леного майна, в тому числі акцій, часток, паїв, що було прийнято на баланс 
Банку в рахунок погашення заборгованості за кредитами та іншими активни-
ми операціями;

утворення постійно діючих робочих органів (комітетів, комісій, груп), яким 
у разі потреби можуть бути делеговані окремі повноваження правління;

затвердження символіки Банку;
прийняття рішень щодо передачі майна Банку в заставу для забезпечен-

ня його зобов’язань;
забезпечення підготовки проекту стратегії розвитку Банку для затвер-

дження його наглядовою радою;
визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Бан-

ку;
реалізація стратегії, бізнес-плану розвитку та політики управління ризика-

ми, затверджених наглядовою радою, забезпечення впровадження процедур 
виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосо-
вуються для зберігання активів клієнтів;

інформування наглядової ради про показники діяльності Банку, виявлені 
порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погір-
шення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рі-
вень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку;

підготовка пропозицій щодо створення в установленому порядку відо-
кремлених підрозділів (філій, відділень, представництв тощо), дочірніх під-
приємств Банку та участі в них, а також їх реорганізації і ліквідації, розгляд 
проектів їх статутів, положень про них з подальшим поданням наглядовій ра-
ді для прийняття рішення;

затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність струк-
турних і відокремлених підрозділів (крім положень про структурні та відо-
кремлені підрозділи) згідно із стратегією розвитку Банку;

прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів;
прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім ак-

цій;
прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової 

установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлен-
ня розміру оплати послуг;

вирішення інших питань, пов’язаних з управлінням діяльністю Банку, пи-
тань, повноваження щодо яких делеговані йому наглядовою радою, питань, 
внесених на розгляд правління за рішенням голови правління, крім питань, 
що належать до компетенції Кабінету Міністрів України та наглядової ради.

Правління діє у межах своїх повноважень та підзвітне наглядовій раді.
Засідання правління проводяться у разі потреби, але не рідше одного ра-

зу на місяць.
Правління має право приймати рішення, якщо на його засіданні присутні 

не менш як дві третини його членів від фактично призначеного складу прав-
ління Банку.

Рішення правління приймаються простою більшістю голосів його членів, 
які беруть участь у його засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішаль-
ним є голос головуючого на засіданні правління.

У разі незгоди з рішенням правління його члени можуть повідомити про 
свою позицію наглядовій раді.

Засідання правління оформляються протоколами.
Рішення правління є обов’язковими до виконання для всіх працівників 

Банку.
Рішення правління можуть провадитися в життя наказами, якщо про це за-

значено у відповідному рішенні правління.
40. Голова правління:
здійснює керівництво діяльністю правління і несе персональну відпові-

дальність за виконання покладених на правління завдань;
діє без довіреності від імені Банку, представляє інтереси Банку в усіх юри-

дичних особах як в Україні, так і за її межами;
розпоряджається майном і коштами Банку відповідно до законодавства 

та цього Статуту;
вносить подання наглядовій раді щодо призначення та звільнення заступ-

ників голови правління, членів правління та керівника підрозділу внутріш-
нього аудиту;

розподіляє обов’язки між заступниками голови правління, іншими члена-
ми правління та визначає їх функціональні повноваження;

видає довіреності від імені Банку, підписує договори, в тому числі зовніш-
ньоекономічні договори (контракти), має право встановлювати інший поря-
док підписання договорів (контрактів) та інших зобов’язань і документів від 
імені Банку;

підписує позовні заяви від імені Банку;
затверджує правила, процедури, положення про структурні підрозділи та 

інші внутрішні положення, зокрема методичні, затвердження яких не відне-
сено до компетенції правління та наглядової ради;

підписує Статут, зміни до нього, у тому числі шляхом викладення у но-
вій редакції, затверджені відповідними актами Кабінету Міністрів України для 
проведення реєстраційних дій;

видає накази та розпорядження з питань діяльності Банку;
затверджує штатний розпис Банку;
приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівникам Банку;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників Банку, встанов-

лює посадові оклади, надбавки, застосовує заходи матеріального заохочен-
ня працівників, притягує до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

підписує документи, необхідні для реєстрації випусків акцій Банку в ра-
зі прийняття Кабінетом Міністрів України рішень про збільшення статутно-
го капіталу Банку;

здійснює інші повноваження від імені Банку.
Голова правління виконує також інші функції за дорученням наглядової 

ради та правління.
Голова правління має право брати участь у засіданнях наглядової ради з 

правом дорадчого голосу. Голова правління не може очолювати структур-
ні підрозділи Банку.

Голова правління має право делегувати окремі свої повноваження заступ-
никам голови правління, членам правління та іншим працівникам Банку.

XI. Організаційна структура Банку
41. Банк з усіма своїми філіями, представництвами та відділеннями є єди-

ною системою.
42. Структура Банку будується за принципом централізації з вертикаль-

ним підпорядкуванням.
До структури Банку входять:
Головний банк;
філії Банку;
представництва Банку;
відділення Головного банку та філій.
Філії, відділення та представництва Банку не є юридичними особами і ді-

ють від імені Банку на підставі положення про них.
43. Філії та представництва Банку очолюють керівники, які призначаються 

на посаду та звільняються з посади головою правління за згодою правління.

Відділення, що підпорядковуються Головному банку, очолюють керівни-
ки, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою правлін-
ня Банку.

Відділення, що підпорядковуються філії, очолюють керівники, які призна-
чаються на посаду та звільняються з посади керівником філії у порядку, ви-
значеному внутрішніми положеннями Банку.

44. Компетенція, функції та інші питання діяльності філій, відділень, пред-
ставництв та інших відокремлених підрозділів Банку визначаються положен-
нями про відповідний відокремлений підрозділ.

XII. Контроль, ревізія та аудит діяльності Банку
45. Органом контролю Банку є ревізійна комісія.
46. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською ді-

яльністю Банку.
Персональний та кількісний склад ревізійної комісії, дострокове припинен-

ня повноважень усього призначеного персонального складу ревізійної комісії 
або окремого з її членів визначаються наглядовою радою.

Ревізійна комісія:
контролює дотримання Банком вимог законодавства і нормативно-право-

вих актів Національного банку;
розглядає звіти внутрішніх та зовнішніх аудиторів та готує відповідні про-

позиції наглядовій раді;
вносить наглядовій раді пропозиції щодо питань, віднесених до компетен-

ції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та 
захисту інтересів клієнтів.

Ревізійна комісія підзвітна наглядовій раді. Положення про ревізійну комі-
сію Банку затверджується наглядовою радою.

Членами ревізійної комісії не можуть бути члени наглядової ради, правлін-
ня та працівники Банку.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльнос-
ті Банку за дорученням наглядової ради або на вимогу засновника в особі Ка-
бінету Міністрів України.

Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та 
внутрішніх експертів і аудиторів.

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок наглядо-
вій раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Банку. Без ви-
сновку ревізійної комісії наглядова рада не має права затверджувати фінан-
совий звіт Банку.

Члени ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу в 
засіданнях наглядової ради та правління.

Засідання ревізійної комісії проводяться у разі потреби, але не рідше од-
ного разу на рік.

Позачергові засідання ревізійної комісії можуть скликатися наглядовою ра-
дою.

Рішення приймається більшістю голосів членів ревізійної комісії.
Звіт ревізійної комісії розглядається і затверджується наглядовою радою.
47. Банківське регулювання та банківський нагляд за діяльністю Банку здій-

снюються Національним банком у порядку, встановленому законодавством.
48. Банк утворює підрозділ внутрішнього аудиту, який є складовою систе-

ми внутрішнього контролю.
Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується наглядовій раді та зві-

тує перед нею, діє на підставі положення, затвердженого наглядовою радою.
Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює відповідно до законодавства 

функції, визначені положенням про підрозділ внутрішнього аудиту.
Підрозділ внутрішнього аудиту за результатами проведених перевірок го-

тує та подає наглядовій раді звіти і пропозиції щодо усунення виявлених по-
рушень.

49. Перевірки достовірності фінансової звітності Банку проводяться зо-
внішніми аудиторами (аудиторськими фірмами).

XIII. Облік і звітність
50. Банк організовує бухгалтерський облік відповідно до законодавства.

XIV. Внесення змін до цього Статуту
51. Зміни до цього Статуту затверджуються постановою Кабінету Міністрів 

України.
52. Зміни до цього Статуту набирають чинності у порядку, встановленому 

законодавством.
XV. Припинення діяльності Банку

53. Банк припиняється шляхом його реорганізації або ліквідації.
54. Реорганізація Банку здійснюється в установленому законодавством по-

рядку за рішенням Кабінету Міністрів України за умови надання попередньо-
го дозволу Національного банку. Реорганізація Банку здійснюється у порядку, 
встановленому законодавством.

У разі реорганізації Банку вносяться необхідні зміни до цього Статуту, а 
права та зобов’язання Банку переходять до його правонаступників.

55. Банк ліквідується у порядку, встановленому законодавством.
Банк може бути ліквідовано з ініціативи Кабінету Міністрів України або На-

ціонального банку (у тому числі за заявою кредиторів) відповідно до зако-
нодавства.

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

ДП «наЕК «ЕнЕРГоатоМ» в рамках реалізації «Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки 
енергоблоків атомних електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні 
торги на закупівлю товарів і супутніх послуг за «Принципами та правилами закупівель товарів, робіт і послуг 
ЄБРР» на «Модернізацію системи автоматизованого хімічного контролю АХК-1,2. Вдосконалення і автома-
тизацію водно-хімічного режиму 1-го і 2-го контурів» (№RFP-14406-155-GOODS-1): 

лот 1 :
• Обладнання атомно-емісійних спектрометрів з індукційно-зв’язаною плазмою для енергоблоків №1 ВП 

ХАЕС, №3 ВП ЗАЕС, №3 ВП ЮУАЕС та №3 ВП РАЕС.
лот 2:
• Обладнання автоматизованого хімічного контролю нижнього, середнього і верхнього рівня енергобло-

ка №1 ВП ХАЕС;
• Обладнання автоматизованого хімічного контролю нижнього, середнього і верхнього рівня енергобло-

ків №3-5 ВП ХАЕС.
«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.

kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com. Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97 
E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

ДП «наЕК «ЕнЕРГоатоМ» в рамках реалізації 
«Комплексної (зведеної) програми підвищення без-
пеки енергоблоків атомних електростанцій» за кре-
дитні кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті між-
народні торги на закупівлю товарів і супутніх послуг 
за «Принципами та правилами закупівель товарів, 
робіт і послуг ЄБРР», а саме на закупівлю:

«Обладнання для оцінки технічного стану кабелів» 
(№RFP-15101-158-GOODS-1).

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на 
сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.
kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com. Контактні телефони 
ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97 
E-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Зінченко а. С.) викликає в 
судове засідання як відповідача Голубова Олексія 
Валерійовича у справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Со-
борна, буд. 119, кв. 21, м. Павлоград, Дніпропетров-
ська область.

Судове засідання призначене на 14 березня 2017 р.  
о 09.00 год. (резервна дата 27.03.2017 р. о 09.00 год.) 
за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, зал 
№ 7.

У разі неявки відповідача у судове засідання спра-
ва, згідно з вимогами ЦПК України, може бути роз-
глянута за його відсутністю.

Приморський районний суд Запорізької 
області викликає в судове засідання на 13 бе-
резня 2017 року о 08.10 годині (резервна дата 
15 березня 2017 року о 08.10 годині) за адре-
сою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. 
Соборна, 84, як відповідачку Паніотову Ніну 
Василівну в цивільній справі №326/204/17р. 
(провадження №2/326/127/2017) за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії 
— Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Паніотової Ніни Василівни про стяг-
нення заборгованості за кредитом.

У разі неявки відповідачки в судове засі-
дання на вказані дату та час, справу буде роз-
глянуто за її відсутності.

Суддя Т. В. Стріжакова

Бердянським міськрайонним судом 
Запорізької області (суддя Прінь І. П., за 
адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 
64, каб. № 302) 13 березня 2017 року о 16 
годині 30 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії — Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Антошенко Ганни Вікторівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним дого-
вором.

В судове засідання викликається відпо-
відачка Антошенко Г.В. У разі неявки від-
повідачки справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Новоайдарський районний суд викли-
кає Стрельнікова Віктора Олександровича 
як відповідача в судове засідання за по-
зовом Стрельнікової Ольги Михайлівни 
до Стрельнікова Віктора Олександрови-
ча, що відбудеться 14 березня 2017 року 
о 12.00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Новоайдар, 
вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Б. Мартинюк

Бердянським міськрайонним судом 
Запорізької області (суддя Прінь I. П., за 
адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 
64, каб. № 302) 13 березня 2017 року о 15 
годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом публічного акці-
онерного товариства «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії — Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Богданова Ігоря Анатолійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

В судове засідання викликається відпо-
відач Богданов І. А. У разі неявки відпові-
дача справа буде розглянута за наявними 
у справі матеріалами.

Могилів-Подільський міськрайоиний суд 
Вінницької області викликає у судове засідан-
ня Беседіну Христину Юріївну (останнє місце 
реєстрації: Вінницька область, Могилів-Поділь-
ський район, с. Яришів, вул. Леніна, 1) для роз-
гляду цивільної справи за позовом Беседіна Де-
ниса Вячеславовича до Беседіної Христини Юрі-
ївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначено на 13.03.2017 
на 10 годину 00 хвилин в приміщенні Могилів- 
Подільського міськрайонного суду Вінницької 
області за адресою: Вінницька обл., м. Могилів- 
Подільський, вул. Сагайдачного 1/30. Заяву роз-
глядає суддя Жикевич Т.Б.

У разі неявки Беседіної Х.Ю. в судове засі-
дання позовна заява буде розглянута за її від-
сутності.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Громадянин ГОРБЕНКО Микита Олегович, зареєстрований за адре-

сою: м. Миколаїв, пр. Миру, буд. 7, кв. 4 відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 137, 138, 139, 140, 297-5 КПК України, у зв’язку із здійсненням 
спеціального досудового розслідування викликається слідчим слідчо-
го відділу Управління СБ України в Миколаївській області Шпаком Д. О.

Горбенко М. О. викликається як підозрюваний на 13 березня 2017 
р. о 09 год. 00 хв., на 14 березня 2017 р. о 09 год. 00 хв., на 15 берез-
ня 2017 р. о 09 год. 00 хв. до вказаної посадової особи, за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Спаська, б. 40, т.р. (0512) 490-502, з метою вручен-
ня йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч.1 ст.258-3 КК України, для допиту як підозрю-
ваного, повідомлення про завершення досудового розслідування, на-
дання доступу до матеріалів кримінального провадження та виконан-
ня вимог ст.ст. 290, 293 КПК України у кримінальному провадженні  
№ 22015150000000043 за ч.1 ст.258-3 КК України.

Горбенку М. О. нагадується про обов’язок заздалегідь повідомити 
слідчого за телефонами 0512 49-05-02, 0512 49-04-06, 0512 37-43-95 
чи іншим шляхом про неможливість з’явлення.    

Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за викликом.   
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 судо-

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

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

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

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад;

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

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

би на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивіль-

ний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюєть-
ся провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-
кликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, 
на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

{Абзац перший частини першої статті 139 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}

від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку не-
прибуття на виклик слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку не-
прибуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідаль-
ність, встановлену законом.

{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-
VII від 23.02.2014}

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини 
більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

{Статтю 139 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 1689-
VII від 07.10.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 119-VIII 
від 15.01.2015}

Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він 

застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, 
до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового 
розслідування — слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора 
або з власної ініціативи, а під час судового провадження — судом за 
клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, пред-
ставника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або 
з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у 
формі ухвали.

{Частина друга статті 140 із змінами, внесеними згідно із Законом  
№ 314-VII від 23.05.2013}

3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваче-
ного або свідка. Привід свідка не може бути застосований до непо-
внолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, осо-
би, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інва-
лідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані 
як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального ор-
гану України під час виконання ним своїх службових обов’язків здій-
снюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

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 14 березня 2017 року о 10 год. 00 хв. до другого 
слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генераль-
ної прокуратури України за адресою: 

м. Київ, вул. Антоновича, 114, каб. №22 для участі у слідчих та процесу-
альних 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 су-
дового 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 іншого населеного пункту, 
найманням житла, виплатою добових (у разі переїзду до іншого населеного пунк-
ту), а також втрачений заробіток чи витрати у зв’язку із відривом від звичайних 
занять.

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

2. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або су-
дового провадження підозрюваного, обвинуваченого, він несе самостійно.

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

4. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або су-
дового 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, вста-
новлюється Кабінетом Міністрів України.

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

ти підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого учасника кримінального про-
вадження у встановлених цим Кодексом випадках для допиту чи участі в іншій 
процесуальній дії.

2. Слідчий, прокурор під час досудового розслідування мають право виклика-
ти особу, якщо є достатні підстави вважати, що вона може дати показання, 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 рішен-

ня;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або ін-

ші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 

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

ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйоз-

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

клик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відпові-
дач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який 
був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом 
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причи-
ни свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 
до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у випадку непри-
буття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мініму-
му для працездатних осіб - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, вста-
новлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 
ст. 139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців пере-
ховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпо-
відальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за 
межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі прове-
дення 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 прибути 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 

Заліщицький районний суд викликає 14 березня 2017 року oб 11 го-
дині 00 хвилин за адресою: м. Заліщики, вул. Лисенка, 1, відповідача: 
Безкровного Сергія Юрійовича, 30.12.1983 року народження, остання 
адреса проживання: с. Добрівляни, вул. Слов’янська, 13 а Заліщицько-
го району Тернопільської області в судове засідання у цивільній спра-
ві за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Безкровного Сергія Юрійовича 
про стягнення заборгованості.

Суддя С. В. Дудяк
Новопсковський районний суд Луганської області викликає у судове засідання спів-

відповідача Вечеровського Миколу Яковича для розгляду цивільної справи за позовом 
Деревянко Зінаїди Павлівни до Новопсковської селищної ради, Вечеровського Мико-
ли Яковича про визнання права власності на частину будинку в порядку набувальної 
давності, яке відбудеться 13 березня 2017 року о 14 годині 30 хвилин (резервна дата 
судового засідання — 27 березня 2017 року о 09 годині 30 хвилин) в приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луган-
ської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Вінницький районний суд Вінницької області викликає відповідача 
Андрійчука Олександра Борисовича, останнє відоме місце реєстрації 
якого: смт Вороновиця, вул. Привокзальна, 25, Вінницького району Ві-
нницької області, по справі № 128/345/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Андрійчука 
Олександра Борисовича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, в судове засідання, призначене на 12:00 год. 23 березня 
2017 року, яке відбудеться в приміщенні Вінницького районного суду 
за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29, суддя Карпінська Ю. Ф., 
третій поверх, зал судових засідань № 4.

1. Вважати печатку ДП «Житлоінбуд» (ідент. код юр. особи 

30860220) недійсною, у зв’язку із виготовленням печатки ДП «Житло-

інбуд» нового зразка.

2. Скасувати довіреності, видані ДП «Житлоінбуд» Бородаю Генна-

дію Дмитровичу, Катасанову Віталію Володимировичу, Ковригіній Ва-

лентині Євгенівні, Шпируку Володимиру Георгійовичу, відповідно до 

ст. 249 ЦКУ.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 

5) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Кругля-
ка Романа Леонідовича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі виклика-
ється до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для участі у роз-
гляді справи по суті.

Кругляк Роман Леонідович, 24.08.1978 року народження, який мешкає за адресою: 
84523, Донецька область, м. Сіверськ, вул. Калініна, буд. 25, кв. 8, на 14 березня 2017 
року на 08.30 годину.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випад-
ку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 31 травня 2017 року о 10.00 годині в примі-
щенні Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: 
22700, м. Іллінці, вул. Європейська, 28, Дякун Лесю Михайлівну (остан-
нє відоме місце реєстрації: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Розсо-
ховата, вул. Перемоги, буд. 37) як відповідачку по цивільній справі  
№ 131/353/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дякун Лесі Михай-
лівни про стягнення заборгованості.

Суддя Шелюховський М. В.

Залізничний районний суд викликає в судове засідання, призначене 

на 14.03.2017 р. о 15.00 год. Мосьпака Євгена Федоровича, який обви-

нувачується за ч. 1 ст. 115 КК України. Останнє відоме місце проживан-

ня: м. Львів, вул. В. Симоненка, 9, кв. 36.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Залізничного районного 

суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 3.

Суддя Постигач О. Б.

Дзержинський районний суд міста Харкова повідомляє, що розгляд 

цивільної справи за позовом Харківського національного медичного 

університету до Балакіна Дмитра Геннадійовича про стягнення забор-

гованості, відбудеться 17 березня 2017 року о 09.00 год. у приміщен-

ні Дзержинського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків,  

пр. Перемоги, 52-В, к. 125, під головуванням судді Грищенко І. О.

Повістка про виклик
Підозрюваний Сарафанюк Валерій Євгенович, 15.05.1966 р.н., відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, викликається на 
10 год. 00 хв. 13, 14, 15 березня 2017 року до слідчого СВ УСБ Укра-
їни у Хмельницькій області Лаврієнко О. М. у каб. №124 за адресою:  
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-85-38, 65-72-73, 
для проведення слідчих та процесуальних дій (вручення підозри, допи-
ту як підозрюваного, оголошенні про завершення досудового розсліду-
вання, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання копії 
обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування) 
у кримінальному провадженні №22015240000000043 за ознаками зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. 
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа № 236/349/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», за-
інтересована особа: Олексієнко Ірина Михайлівна, про відновлення втраченого су-
дового провадження по цивільній справі № 261/1310/14-ц за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» до Олек-
сієнко Ірини Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Заінтересована особа Олексієнко Ірина Михайлівна викликається до каб. № 20 
суду на 13 березня 2017 року на 11 годину 30 хвилин для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Заінтересованій особі пропонується надати свої заперечення щодо заяви та на-
дати докази. У разі неявки заінтересованої особи справа буде розглянута без її 
участі і за наявними доказами.

Суддя Біланова Н. В.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування 

Підозрюваний Якименко Олександр Іванович, 05.12.1950 р.н., грома-
дянин України, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Миколаїв-
ська дорога, буд. 32-Б, 2-а Садова, буд. 28, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 13 березня 
2017 року о 10 год. 00 хв. до слідчого СВ УСБУ в Одеській області Ма-
жаєва О. В., за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, каб. № 289/11 р. т. 
(048)779-21-87, для ознайомлення з матеріалами спеціального досудо-
вого розслідування № 22014160000000132 від 10 07.2014 за ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109,  ч. 1 ст. 14,  
ч. 2 ст. 28, ст. 112, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У провадженні Голованівського районного суду Кіровоградської області,  
смт Голованівськ, знаходиться цивільна справа № 386/899/16-ц (провадження  
№ 2/386/125/17) за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «Приватбанк» до Лавренюка Володимира Олександровича про стягнення за-
боргованості.

Судовий розгляд справи призначено на 29 березня 2017 року на 09 год. 00 
хв. у Голованівському районному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Собор-
на (Леніна), 18.

Суд викликає Лавренюка Володимира Олександровича, останнє відоме місце 
реєстрації: смт Побузьке, вул. Пірогова, 1, кв. 38, Голованівського району, Кірово-
градської області, в судове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за наявними у справі доказами з по-
становленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Кузьменко Семен Олександрович, 28.07.1985 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Київська, 
буд. 5, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 14 
березня 2017 року, 15 березня 2017 року та 16 березня 2017 року, в період ча-
су з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до каб. 306 СВ Управління СБ України в Доне-
цькій області, до слідчого Заїки Вадима Васильовича, за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлення про 
зміну раніше повідомленої підозри, ознайомлення з матеріалами кримінально-
го провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здій-
сненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22016050000000129 за ч. 1 ст.258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або 
ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Олександрівський районний суд Донецької області (84000, Донецька об-
ласть, Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Шкільна, 1) розгля-
дає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Заросіло Артема Володимировича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач у справі: Заросіло Артем Володимирович, 10 вересня 1981 ро-
ку народження, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, Олексан-
дрівський район, с. Єлизаветівка, вул. Центральна, буд. 15, викликається 13 
березня 2017 року на 09.30 годину до суду для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується подати суду письмове заперечення проти позо-
ву із зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за відсутності відповідача.

Суддя І. А. Попович
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Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься в  
одному лоті, 

тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова 
ціна за 1 

тонну (без 
ПДВ), грн.

Старто-
ва ціна за 
1 тонну (з 
ПДВ), грн.

Cтартова  
вартість  

одного лота, 
грн (з ПДВ)

Загальний  
обсяг, 
тонн

Загальна  
вартість, грн.

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Полтава-
нафтогаз» 2 000 1 10 705,43 12 846,52 25 693 040,00 2 000 25 693 040,00

по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Пол-

таванафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

2 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Полтава-
нафтогаз» 2 000 1 10 705,43 12 846,52 25 693 040,00 2 000 25 693 040,00

по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Пол-

таванафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

3 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Полтава-
нафтогаз» 2 400 1 10 705,43 12 846,52 30 831 648,00 2 400 30 831 648,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

4 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

5 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

6 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

7 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

8 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

9 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

10 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

11 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

12 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

13 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

14 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 110 1 10 705,43 12 846,52 39 952 677,20 3 110 39 952 677,20

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах. ТП ЦПСН Качанівського 

ГПЗ (Ресурс березня 2017 p.)

15 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 

НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс берез-
ня 2017 p.)

16 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 

«Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

17 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 

«Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

18 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 

«Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

19 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 

НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс берез-
ня 2017 p.)

20 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 

НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс берез-
ня 2017 p.)

21 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 

НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс берез-
ня 2017 p.)

22 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 

НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс берез-
ня 2017 p.)

23 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 1 690 1 10 705,43 12 846,52 21 710 618,80 1 690 21 710 618,80

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 

«Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

24 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 

«Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

25 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 

НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс берез-
ня 2017 p.)

26 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 

НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс берез-
ня 2017 p.)

27 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
«Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» 

НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс берез-
ня 2017 p.)

28 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 2 000 1 10 705,43 12 846,52 25 693 040,00 2 000 25 693 040,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 

«Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

29 ПАТ 
«Укрнафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кін-
цевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борислав-

нафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

30 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кін-
цевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борислав-

нафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

31 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Борислав- 
нафтогаз» 3 560 1 10 705,43 12 846,52 45 733 611,20 3 560 45 733 611,20

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кін-
цевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ «Борислав-

нафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

32 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

33 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

34 ПАТ 
«Укрнафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

35 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

36 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 

«Долинанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

37 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 340 1 10 705,43 12 846,52 42 907 376,80 3 340 42 907 376,80

по трубопроводам:філії МН «Дружба» 
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН 

НГВУ «Долинанафтогаз» (Ресурс берез-
ня 2017 p.)

38 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Надвір-
нанафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
«Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

«Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

39 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Надвірна- 
нафтогаз» 2 700 1 10 705,43 12 846,52 34 685 604,00 2 700 34 685 604,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ 
«Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

«Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс березня 2017 p.)

40 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Полтава-
нафтогаз» 3 100 1 10 705,43 12 846,52 39 824 212,00 3 100 39 824 212,00

по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 

 «Полтаванафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

41 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Полтава-
нафтогаз» 2 800 1 10 705,43 12 846,52 35 970 256,00 2 800 35 970 256,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

42 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

43 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

44 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

45 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

46 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

47 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

48 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

49 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

50 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

51 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 670 1 10 705,43 12 846,52 47 146 728,40 3 670 47 146 728,40

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН 

 Качанівського ГПЗ (Ресурс квітня 2017р.)

52 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

53 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

54 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

55 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

56 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

57 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

58 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

59 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 2 000 1 10 705,43 12 846,52 25 693 040,00 2 000 25 693 040,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

60 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 1 990 1 10 705,43 12 846,52 25 564 574,80 1 990 25 564 574,80

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

61 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

62 ПАТ «Ук-
рнафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ 
 «Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

63 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

64 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

65 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 1 600 1 10 705,43 12 846,52 20 554 432,00 1 600 20 554 432,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ  
«Чернігівнафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

66 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Борислав- 
нафтогаз»

3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 

 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
 «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

67 ПАТ 
«Укрнафта»

НГВУ  
«Борислав- 
нафтогаз»

3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ  
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 

 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
 «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

68 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Борислав- 
нафтогаз»

3 750 1 10 705,43 12 846,52 48 174 450,00 3 750 48 174 450,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ  
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП 

 «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ 
 «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.)

69 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 

 «Долинанафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

70 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 

 «Долинанафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

71 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 

 «Долинанафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

72 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 

 «Долинанафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

73 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ  
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 

 «Долинанафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

74 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ  
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 

 «Долинанафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

75 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 1 600 1 10 705,43 12 846,52 20 554 432,00 1 600 20 554 432,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ  
«Укртранснафта» знах. ТП ЦППН НГВУ 

 «Долинанафтогаз» (Ресурс квітня 2017р.)

76 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Надвір-
нанафтогаз» 3 000 1 10 705,43 12 846,52 38 539 560,00 3 000 38 539 560,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ  
«Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН  

«Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.) 

77 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ  
«Надвірна- 
нафтогаз»

2 500 1 10 705,43 12 846,52 32 116 300,00 2 500 32 116 300,00
по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ  
«Нафтохімік Прикарпаття» знах. ТП ДППН 

 «Пасічна» НГВУ «Надвірнанафтогаз»  
(Ресурс квітня 2017р.) 

78

ПАТ  
«Укрнафта» 

НГВУ 
«Чернігів- 
нафтогаз» 
СД №35/4

8 250 1 10 705,43 12 846,52 105 983 790,00 8 250 105 983 790,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 
(Ресурс березня-квітня 2017 p.)

79

ПАТ  
«Укрнафта» 

НГВУ 
«Чернігів-
нафтогаз» 
СД №35/4

6 750 1 10 705,43 12 846,52 86 714 010,00 6 750 86 714 010,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст.Прилуки  
(Ресурс березня-квітня 2017 p.)

80

ПрАТ  
«Галс-К  

Угода про 
спільну  

діяльність»

700 1 10 705,43 12 846,52 8 992 564,00 700 8 992 564,00 По трубопроводу ПАТ «УТН»  
(Ресурс квітня 2017 p.)

81

ПрАТ  
«Галс-К  

Угода про 
спільну  

діяльність»

800 1 10 705,43 12 846,52 10 277 216,00 800 10 277 216,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим 

відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки 
(Ресурс квітня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 239 310
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 3 074 300 701,20

ПАТ  
«Укрнафта»

1) Продавець проводить продаж нафти  на умовах EXW-товарний парк НГВУ, ГПЗ.    
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта», забезпечує 
Покупець за окремими договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експе-
диційними) організаціями.

ПАТ НГВУ 
«Укрнафта»  
Чернігів- 
нафтогаз» 
СД №35/4

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистер-
ни здійснює покупець.

ПрАТ «Галс-К 
Угода про 
спільну  
діяльність»

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистер-
ни здійснює покупець.

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець

Видобуток 
Обсяг, що 
міститься  
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 
оди-
ниць

Стартова  
ціна за  
1 тонну  

(без ПДВ), 
грн.

Стартова  
ціна за  
1 тонну  
(з ПДВ), 

грн.

Cтартова  
вартість  

одного лота,  
грн (з ПДВ)

Загаль-
ний обсяг, 

тонн

Загальна  
вартість, грн.

(з ПДВ)

Умови транспортування

1 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Полтава-
нафтогаз» 1 200 1 11 519,01 13 822,81 16 587 372,00 1 200 16 587 372,00

по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ «Укр-
транснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Пол-

таванафтогаз» (Ресурс березня 2017 p.)

2 ПАТ  
«Укрнафта»

НГВУ «Полтава-
нафтогаз» 1 400 1 11 519,01 13 822,81 19 351 934,00 1 400 19 351 934,00

по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ 

 «Полтаванафтогаз»   
(Ресурс квітня 2017 p.)

Загальний обсяг, тонн: 2 600
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 35 939 306,00

ПАТ  
«Укрнафта»

1) Продавець проводить продаж газового конденсату  на умовах EXW-НГВУ, товарний парк. 
2) Транспортування  магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує поку-
пець за окремими договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедицій-
ними) організаціями.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено  
в Регламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ  
«Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного  

видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання  
заявок: до 18:00 15.03.2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1.   

Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Оголошення про проведення аукціону №221 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
16.03.2017 р. о 15-00 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться аукціон №221 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.  

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:
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оголошення

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

Повне найменування: Міністерство внутрішніх справ України
Період: 2016 рік
Головна мета діяльності та завдання: МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування  

державної політики у сферах: 
- забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності,  
підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг; 
- захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; 
-  цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 
ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки,  
діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; 
- міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства,  
реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Аналітична інформація про бюджет 
(тис.грн.)

Код  
програмної  

класифікації  
видатків  

та кредитування 
бюджету

Код  
функціональної 

класифікації 
видатків  

та кредитування 
бюджету

Найменування 
згідно  

з програмною 
класифікацією 

видатків  
та кредитування 

бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

план на 2016 рік  
з урахуванням 
внесених змін

касове  
виконання  
за 2016 рік

план на 2016 рік  
з урахуванням 
внесених змін

касове  
виконання  
за 2016 рік

план на 2016 рік  
з урахуванням 
внесених змін

касове  
виконання  
за 2016 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки всього за головним розпорядником коштів 
державного бюджету: 40 540 938,1 40 469 139,6 11 568 881,6 9 853 756,2 52 109 819,7 50 322 895,8

в т.ч. за бюджетними програмами
1000000 Міністерство внутрішніх справ України
1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України

1001010 0310 Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ
218 602,1 217 447,3 1 489,2 285,1 220 091,3 217 732,4

1001050 0310
Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань та функцій органів  
і установ внутрішніх справ

1 611 861,9 1 607 202,3 837 847,6 788 533,6 2 449 709,5 2 395 735,9

1001080 0942 Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації
835 730,5 835 500,1 301 164,3 275 305,3 1 136 894,8 1 110 805,4

1001100 0721
Медичне забезпечення працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських та працівників Національної поліції 
України

944 976,3 944 968,2 124 240,2 108 079,5 1 069 216,5 1 053 047,7

1001130 0910 Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників Міністерства внутрішніх справ України
17 709,0 17 653,2 5 287,8 2 828,2 22 996,8 20 481,4

1001170 0370 Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією
4 135,3 4 135,3 0,0 0,0 4 135,3 4 135,3

1001200 0810
Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України на організацію та проведення роботи з розвитку 
фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

16 812,7 16 812,6 0,0 0,0 16 812,7 16 812,6
1002000 Адміністрація Державної прикордонної служби України 

1002010 0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України
116 162,8 116 162,8 0,0 0,0 116 162,8 116 162,8

1002030 0310 Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу
5 434 496,6 5 433 075,1 665 825,3 606 173,4 6 100 321,9 6 039 248,5

1002060 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України
226 876,5 226 729,5 11 986,1 10 789,0 238 862,6 237 518,5

1002070 1060 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України
200 000,00 199 976,10 30 021,60 30 021,60 230 021,60 229 997,70

1002110 0310 Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону
71 651,8 71 651,8 8,5 8,5 71 660,3 71 660,3

1002120 0310 Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону
200 000,0 200 000,0 0,0 0,0 200 000,0 200 000,0

1002130 0210
Видатки для Адміністрації Державної прикордонної служби України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності  
і безпеки держави

0,0 0,0 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0

1002800 0310 Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів Державної прикордонної служби України
605,0 480,3 0,0 0,0 605,0 480,3

1003000 Національна гвардія України

1003010 0310 Керiвництво та управлiння Національною гвардією України
146 994,9 145 513,4 0,0 0,0 146 994,9 145 513,4

1003020 0310 Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України
8 032 135,0 8 032 126,4 709 107,0 690 664,8 8 741 242,0 8 722 791,2

1003070 0942 Пiдготовка кадрiв для Національної гвардії України вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї
289 600,0 289 600,0 7 951,3 6 762,8 297 551,3 296 362,8

1003080 0731 Стацiонарне лiкування вiйськовослужбовцiв Національної гвардії України у власних медичних закладах
31 371,2 31 360,5 7 769,9 5 524,5 39 141,1 36 885,0

1003090 1060 Будівництво (придбання ) житла для військовослужбовців Національної гвардії України
121 800,0 121 800,0 0,0 0,0 121 800,0 121 800,0

1003100 0210 Видатки для Національної гвардії України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави
0,0 0,0 200 000,0 0,0 200 000,0 0,0

1004000 Державна міграційна служба України

1004010 0380 Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
35 098,7 33 777,2 3 949,7 3 949,6 39 048,4 37 726,8

1004020 0380 Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
764 485,8 722 472,8 801 186,2 782 216,4 1 565 672,0 1 504 689,2

1004070 0113 Внески до Міжнародної організації міграції
1 824,1 1 797,9 0,0 0,0 1 824,1 1 797,9

1006000 Державна служба України з надзвичайних ситуацій

1006010 0320 Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій
77 566,5 77 000,7 801,5 366,8 78 368,0 77 367,5

1006050 0320 Авіаційні роботи з пошуку і рятування
7 944,0 7 944,0 0,0 0,0 7 944,0 7 944,0

1006060 0511 Гідрометеорологічна діяльність
220 456,7 220 400,9 40 928,3 33 233,0 261 385,0 253 633,9

1006070 0530
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним  
замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

15 750,7 15 719,5 3 554,1 2 842,4 19 304,8 18 561,9

1006080 0370
Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовлен-
ням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

20 411,7 20 411,7 2 926,1 2 923,5 23 337,8 23 335,2

1006090 0320 Придбання  пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва
450 835,7 450 835,3 0,0 0,0 450 835,7 450 835,3

1006100 0210
Видатки для Державної служби з надзвичайних ситуацій на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки 
держави

0,0 0,0 100 000,0 0,0 100 000,0 0,0

1006280 0320
Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

3 815 884,7 3 815 647,8 1 002 487,8 970 878,3 4 818 372,5 4 786 526,1

1006360 0942 Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту
305 715,5 305 714,0 115 113,7 62 001,2 420 829,2 367 715,2

1006700 0320 Здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій
300 000,0 299 988,1 0,0 0,0 300 000,0 299 988,1

1006710 0320 Надання гуманітарної допомоги Державі Ізраїль
3 000,0 711,7 0,0 0,0 3 000,0 711,7

1007000 Національна поліція України

1007010 0310 Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України
458 127,2 455 123,8 0,0 0,0 458 127,2 455 123,8

1007020 0310
Забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної без-
пеки і порядку, участь у міжнародних миротворчих операціях

15 425 432,5 15 412 653,4 5 480 588,5 5 457 079,8 20 906 021,0 20 869 733,2

1007030 0910 Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми поліцейських та працівників Національної поліції України
73 882,7 73 761,4 14 646,9 13 288,9 88 529,6 87 050,3

1007040 0210 Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави
0,0 0,0 1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 0,0

1007700 0310
Закупівля автомобілів підвищеної прохідності для забезпечення підрозділів Національної поліції, що виконують завдання  
в зоні проведення антитерористичної операції

43 000,0 42 984,5 0,0 0,0 43 000,0 42 984,5

Примітка:   інформація  про  бюджет  за  бюджетними програмами з деталізацією  за  кодами  економічної  класифікації  видатків  бюджету,  або класифікації креди-
тування бюджету, розміщена на офіційному веб-сайті МВС України  

Директор ДФОП МВС України                                                                                                                                                                                                                С. М. Шевнін

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На посади:
- державний тренер – головний лікар штатної збірної команди наці-

ональних збірних команд України;
- державний тренер штатної команди національної збірної коман-

ди України з біатлону;
- державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з вітрильного спорту;
- державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з гірськолижного спорту та сноубордингу;
- державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України зі стрибків з трампліна та лижного двоборства;
- державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з хокею з шайбою;
- державний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з художньої гімнастики;
- головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з дзюдо;
- головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з волейболу пляжного (жінки);
- головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з волейболу пляжного (чоловіки);
- головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з лижних гонок;
- головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України зі стрибків на батуті;
- головний тренер штатної команди національної збірної команди 

України з хокею на траві (жінки).

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду державного тренера 
– головного лікаря:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки 
«Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»;

- проходження інтернатури за спеціальністю «Спортивна медици-
на» або за спеціальністю «Лікувальна справа» з наступною спеціалі-
зацією зі «Спортивної медицини».

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду державного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або 

магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня у сфері фізичної 

культури і спорту не менше 5 років.

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або 

магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не менше 5 

років.

Документи для участі в конкурсі, а також Програма розвитку відпо-
відного виду спорту в Україні (для претендентів на посаду державно-
го тренера), Програма підготовки національної збірної команди Укра-
їни з виду спорту до Олімпійських ігор, План підготовки національ-
ної збірної команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, чем-
піонатів світу та Європи (для претендентів на посаду головного тре-
нера); приймаються протягом 30 календарних днів з дня його оголо-
шення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42. Телефон для дові-
док: 287-35-76.

Ємільчинський районний суд Житомирської області викликає як 
відповідачку Росінську Ірину Іванівну у цивільній справі № 277/80/17 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Росінської Ірини Іванівни про 
стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 21 бе-
резня 2017 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Житомирська об-
ласть, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсут-
ності Росінської Ірини Іванівни.

Суддя В. А. Гресько

Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І. П., за 
адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 302) 13 березня 2017 
року о 15 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна справа за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» 
в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Кримзюкової 
Олени Сергіївни, Кошкарьова Сергія Терентійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

В судове засідання викликаються відповідачі Кримзюкова О. С., Кошка-
рьов С. Т. У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за наявними у 
справі матеріалами.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Кати-
чева Івана Едуардовича у судове засідання по справі №523/4940/16-ц за 
позовною заявою публічного акціонерного товариства «Альфа Банк» 
до Катичева Івана Едуардовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться о 09:10 годині 13 березня 2017 
року у приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засі-
дань № 9. У разі неявки Катичева Івана Едуардовича справа буде роз-
глядатися за його відсутності.

Суддя І. В. Середа

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Каратаєву Ольгу Вікторівну як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі № 426/3339/16-ц за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Універсал Банк» до Каратаєвої Ольги Вікторів-
ни про стягнення заборгованості, що відбудеться 14 березня 2017 ро-
ку об 11-00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Богуславський районний суд Київської області у зв’язку з розгля-
дом цивільної справи №358/1835/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Вихристю-
ка Василя Андрійовича про стягнення боргу кредитором спадкодав-
ця викликає в судове засідання, яке відбудеться 14 березня 2017 року 
о 14 год. 10 хв. за адресою: вул. Франка, 29-А, м. Богуслав, Київської 
області, як відповідача:

Вихристюка Василя Андрійовича, 02 червня 1952 року народження, 
(проживаючий по вул. Хрещатик, 398, с. Москаленки, Богуславського 
району Київської області).

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

Втрачені Свідоцтво про право власності на судно та Свідоцтво про 
право плавання під державним прапором України на судно «Альмак» но-
мер корпусу US JMC 48881/203, що належать Корячко С.Д., 

прошу вважати недійсними.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 17.02.2017 
року розглянуто цивільну справу № 409/2983/16-ц (пров. № 2/409/199/17) за позо-
вом Літвінової Наталії Юріївни до Літвінова Сергія Миколайовича про розірвання 
шлюбу та винесено заочне рішення, яким позов задоволено.

Суддя Третяк О.Г.

Суднові реєстраційні документи (Судновий білет від 31.05.2007 р.) на 
судно з бортовим реєстраційним номером «ОДА-1106-К» судновлас-
ник Іванський А.Й., 

вважати недійсними.

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 107, 
суддя Кожокар Т.Я.) викликає в судове засідання на 17 
березня 2017 року на 11 годину 00 хвилин відповідача 
Савка Андрія Степановича, який проживає в м. Львів, 
вул. Володимира Великого, 11/11, по цивільній справі за 
позовом Кінаш Галини Степанівни до товариства з об-
меженою відповідальністю «Трансторгруп», Кінаша Ва-
силя Васильовича, Святого Володимира Івановича, Сав-
ки Андрія Степановича, приватного підприємства «Захід-
ний Буг», третя особа інспекція державного технічного 
нагляду Львівської обласної державної адміністрації про 
визнання права сумісної спільної власності, визнання 
свідоцтва про державну реєстрацію машини недійсним 
та витребування майна з чужого незаконного володіння.

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

Суддя Т.Я. Кожокар

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Мільченка Дмитра Анатолійовича, 
31.07.1984 р. н., (останнє відоме місце проживання: 39600, 
Полтавська область, м. Кременчук, вул. Соборна, буд. 22/19, 
кв. 28), Мільченко Наталю Яківну, 13.05.1956 року наро-
дження (останнє відоме місце проживання: 39600, Полтав-
ська область, м. Кременчук, вул. Соборна, буд.22/19, кв. 28), 
Мазепу Яну Ігорівну, 23.02.1985 р. н. (останнє відоме місце 
проживання: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. 
Шевченка, буд. 51, кв. 23) як відповідачів по справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до 
Мільченка Дмитра Анатолійовича, Мільченко Наталі Яківни, 
Мазепи Яни Ігорівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 05.04.2017 р. об 11-00 год. 
у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першо-
травнева, буд. 29/5, каб. 7. Явка до суду є обов’язковою. В 
разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто за 
Вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області сповіщає, що 15 лютого 2017 ро-
ку Новомосковським міськрайонним судом Дніпро-
петровської області під головуванням судді Пар-
фьонова Д.О. ухвалено заочне рішення по справі  
№ 183/5813/16, яким задоволено позовні вимоги 
Безуглої Надії Купріянівни до Безуглого Володими-
ра Івановича, третя особа Новомосковська державна 
нотаріальна контора Дніпропетровської області про 
розірвання договору довічного утримання, скасуван-
ня реєстрації права власності та повернення майна у 
власність. З повним текстом рішення відповідач Без-
углий В.І. може ознайомитись звернувшись до кан-
целярії Новомосковського міськрайонного суду Дні-
пропетровської області за адресою: 51200, Дніпро-
петровська область, м. Новомосковськ, вул. Велика 
Ковалівка, 10-Б.

Кузнецовський міський суд Рівненської області викликає 
Гладкову-Сторож Олену Савеліївну, зареєстроване місце прожи-
вання якої: м. Вараш (раніше м. Кузнецовськ), вул. Енергетиків, 
буд. 15, кв. 92, як відповідачку по справі за первісним позовом 
Сторож Іллі Сергійовича до Гладкової-Сторож Олени Савеліїв-
ни про усунення перешкод у здійсненні права користування жит-
ловим приміщенням шляхом визнання особи такою, що втрати-
ла право користування житловим приміщенням, її виселення та 
зняття з реєстрації місця проживання та як позивачку за зустріч-
ним позовом Гладкової-Сторож Олени Савеліївни до Сторож Іл-
лі Сергійовича і Сторож Сергія Федоровича про визнання квар-
тири об’єктом права спільної сумісної власності подружжя та ви-
знання договору дарування недійсним, розгляд якої відбудеть-
ся о 13:00 год. 21 березня 2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: 34400, м. Вараш (раніше м. Кузнецовськ) Рівненської облас-
ті, м-н Будівельників, 3.

У разі неявки до суду відповідачка за первісним позовом по-
винна повідомити причини, інакше справа буде розглянута у її 
відсутності на підставі доказів, наявних у справі. У разі повторної 
неявки позивачки, від якої не надійшла заява про розгляд справи 
за її відсутності, позовна заява залишається без розгляду.

Суддя О. І. Горегляд

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми 
знаходиться цивільна справа № 591/6254/16-ц, про-
вадження № 2/591/586/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційного банку «Приват-
Банк» до Бойка Андрія Володимировича про стяг-
нення заборгованості, справу призначено до розгля-
ду на 09 год. 00 хв. 20 березня 2017 року за адре-
сою суду: м. Суми, вул. Академічна (Першотравнева), 
буд. 13, каб. 505, головуючий суддя Бурда Б.В. (р.т. 
0542-600-466).

Відповідно до ст. 74 ЦПК України, Зарічний район-
ний суд м. Суми викликає в судове засідання як від-
повідача гр. Бойка Андрія Володимировича, останнє 
відоме місце реєстрації та проживання: вул. Лижна 
База Спартак, буд. 1, м. Суми.

В разі неявки відповідача Бойка Андрія Володими-
ровича, справа буде розглянута у його відсутність за 
наявними в ній матеріалами.

Селидівський міський суд Донецької області 
(85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає ци-
вільну справу № 242/5773/16-ц, 2/242/33/17 за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Акуленкової Ольги Ми-
колаївни (останнє місце мешкання відповідачки: м. 
Українськ, вул. Молодіжна, 25, кв. 26), про стягнен-
ня заборгованості. Відповідачка Акуленкова О.М. ви-
кликається на 16 березня 2017 р. о 14.30 год. до су-
ду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачки до суду вона повинна повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута в її 
відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відачка вважається повідомленою про дату, час і міс-
це розгляду справи і у разі неявки до суду справа мо-
же бути розглянута за її відсутності.

Суддя Капітонов В.І.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачів у судові засідання з роз-
гляду цивільних справ за позовами Публічного акці-
онерного товариства «Альфа-Банк» м. Київ, які від-
будуться у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19:

18 квітня 2017 року о 16-00 год. Бикова Олек-
сандра Миколайовича (Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, вул. Курчатова, 23/151) (справа 
№428/9090/16-ц);

о 16-10 год. Лебедєву Людмилу Петрівну (Луган-
ська область, смт Борівське, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Леванівського, 40) (справа №428/9089/16-ц).

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

Суддя І.О. Юзефович

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Домнікову Марію Вікторівну, 02.11.1983 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м.Сімферополь, вул. Севастопольська, 
буд.41/5, кв.91) у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 15 березня 2017 року о 14 год. 00 хв.

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

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

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

Першотравневий районний суд м. Чернівці ви-
кликає Храпчинського Мирослава Валерійовича, 
28.10.1963 р.н., останнє відоме місце перебування за 
адресою: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 37/6а як 
відповідача у судове засідання по цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Храпчинського Ми-
рослава Валерійовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 20.04.2017 р. о 09 
год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого районно-
го суду, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. 
Головна, 105, каб. № 2.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу бу-
де розглянуто за вашої відсутності.

Суддя І.В. Іщенко

Радехівський районний суд Львівської області по-
відомляє, що Обвинувальний акт по кримінально-
му провадженні про обвинувачення Азарової Тетя-
ни Михайлівни у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 
191, ч. 4 ст. 385, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК Укра-
їни, призначено до розгляду в підготовчому судо-
вому засіданні на 11 годину 22 березня 2017 року 
в приміщенні Радехівського районного суду Львів-
ської області за адресою: м. Радехів, вул. Львівська, 
14А, Львівської області та розглядатиметься колегі-
єю суддів у складі: головуючого судді Крет А.І., суд-
дів Мулявка О.В., Семенишин О.З.

У підготовче судове засідання викликається об-
винувачена Азарова Тетяна Михайлівна, 06.06.1970 
року народження, зареєстрована за адресою: м. 
Кам’янка-Бузька, вул. Шкільна, 15, Львівської об-
ласті.

Суддя А.І. Крет

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 
107, суддя Кожокар Т.Я.) викликає в судове засідання на  
17 березня 2017 року о 12 годині 30 хвилин відповідача 
Савка Андрія Степановича, який проживає: м. Львів, ву-
лиця Володимира Великого, 11/11, по цивільній справі 
за позовом Кінаш Марії Василівни до товариства з обме-
женою відповідальністю «Трансторгруп» Кінаша Рома-
на Васильовича, Савки Андрія Степановича, Приватно-
го підприємства «Західний Буг», третя особа: Інспекція 
державного технічного нагляду Львівської обласної дер-
жавної адміністрації, про визнання права сумісної спіль-
ної власності, визнання свідоцтва про державну реєстра-
цію машини недійсним та витребування майна з чужого 
незаконного володіння.

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

В провадженні Зарічного районного суду м. Су-
ми знаходиться цивільна справа № 591/146/17, про-
вадження 2/591/933/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТ-
БАНК» до Скляренка Артема Олександровича про 
стягнення боргу.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає Скляренка Арте-
ма Олександровича, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Суми, вул. 1-а Замостянська, буд. 43, як відпо-
відача по справі на 08.30 год. 20 березня 2017 року.

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

В разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ва буде розглянута в його відсутність.

Новоодеський районний суд Миколаївської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Чебо-
тар Iлону Іванівну (остання відома адреса: Миколаїв-
ська область, м. Нова Одеса, вул. Карла Маркса, 45), 
по цивільній справі № 482/1761/16-ц за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Чеботар І.І. про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хви-
лин 20 березня 2017 року в приміщенні Новоодесь-
кого районного суду Миколаївської області в м. Нова 
Одеса, вул. Центральна, 190. 

  Для реєстрації представникам звертатись в каб. 
№13.

Після публікації оголошення в газеті відповідач 
вважається повідомленим про час і місце розгляду 
справи і у разі його неявки справа може бути розгля-
нута за його відсутності.

Суддя М.В. Ітрін 

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Денисова 
Сергія Васильовича, який проживає за адресою: м. 
Луганськ, вул. 50 років Утворення СРСР, буд. 34, як 
відповідача в судове засідання по цивільній справі № 
426/11797/16-ц за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Порше Мобіліті», представник по-
зивача: ТОВ «Юридична фірма Вернер» - Король Іван 
Павлович до Денисова Сергія Васильовича про стяг-
нення заборгованості та збитків відповідно до кре-
дитного договору, що відбудеться 21 березня 2017 
року о 14.30 год.

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

Суддя В.О. Половинка

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської об-
ласті повідомляє, що 04 квітня 2017 року об 11 годині 10 
хвилин у приміщенні Івано-Франківського міського суду Іва-
но-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Грюнвальдська, 11, перший поверх, зал № 9, розгляда-
тиметься цивільна справа за позовом Остапишина Валерія 
Івановича до Соківки Ольги Михайлівни, Струк Наталії Ми-
хайлівни про відшкодування матеріальної та моральної шко-
ди.

У судове засідання викликаються як відповідачі Соків-
ка Ольга Михайлівна, яка проживає за адресою: Набереж-
на, 6а/45, місто Івано-Франківськ та Струк Наталія Михайлів-
на, яка проживає за адресою: Набережна, 6а/45, місто Іва-
но-Франківськ.

У разі неявки відповідачів справа розглядатиметься за їх 
відсутності.

Згідно частини другої статті 77 ЦПК України сторони 
зобов’язані повідомити суд про причини неявки у судове за-
сідання.

Суддя Л.В. Мелещенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Житніковського Станіслава Люд-
виговича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Курчатова, 17/205), Щербакова Сергія Федоровича (Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, ш. Будівельників, 
5а/55), Житніковську Людмилу Миколаївну (Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 17/205) по 
цивільній справі № 428/9086/16-ц за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компа-
нія «Довіра та гарантія» м. Київ до Житніковського Ста-
ніслава Людвиговича, Щербакова Сергія Федоровича, 
Житніковської Людмили Миколаївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, стягнення судо-
вого збору, яке відбудеться 24 квітня 2017 року о 16.10 
год. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неяв-
ки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільні справи про стягнення заборгованості за по-
зовом ПАТ «Правекс-Банк» до:

Відповідачка: Кучерява Вікторія Олександрівна, остан-
нє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,  
м. Горлівка, вул. Сухумська, буд. 35, кв. 1, викликається 
14 березня 2017 року о 15 год. 00 хв. до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у її відсутності.

Суддя Кузнецов Р.В.

Першотравневий районний суд м.Чернівці викли-
кає у судове засідання, яке відбудеться 14 берез-
ня 2017 року об 11.00 годині в приміщенні Першо-
травневого районного суду м.Чернівці за адресою: м. 
Чернівці, вул. Головна, 105, Тулюлюк Олександра Ва-
лерійовича: (останнє відоме місце реєстрації: Черні-
вецька обл., м.Чернівці, вул. Барнаульська, буд. 10б) 
як відповідача по цивільній справі №725/5938/16-ц 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тулюлюк Олек-
сандра Валерійовича про стягнення заборгованості.

Суддя Галичанський О.І.

Татарбунарський районний суд Одеської області 
викликає в судове засідання на 14 березня 2017 ро-
ку о 09 год. 30 хв. як відповідача Ніколаєнко Оксану 
Володимирівну, 16 листопада 1992 року народжен-
ня, по цивільній справі №515/1785/16-ц за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» до Ніколаєнко О.В. про стяг-
нення заборгованості.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари, 
Одеська область, 68100.

У разі неявки відповідача в судове засідання, роз-
гляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя  Семенюк Л.А.

Приморський районний суд Запорізької області викликає 
в судове засідання на 13 березня 2017 року о 08.00 годи-
ні (резервна дата 20 березня 2017 року о 08.00 годині) за 
адресою: м. Приморськ, вул. Соборна, 84, зал №2, 2-й по-
верх, як відповідачів: Годованець Ганну Павлівну, Годованця 
Володимира Васильовича, Квасюка Станіслава Сергійовича 
по цивільній справі № 326/207/17 (2/326/129/2017) за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк», до Годованець Ганни Павлівни, Годован-
ця Володимира Васильовича, Квасюка Станіслава Сергійови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідачів у судове засідання на вказа-
ні дату та час, справу буде розглянуто за їхньої відсутності.

Суддя О.М. Чапланова

Інформація про бюджет за бюджетними програмами 
Антимонопольний комітет України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2016 рік

Антимонопольний  Комітет  України  є  державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого 
є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та  у сфері державних закупівель. 

Антимонопольний  Комітет  України  здійснює свою діяльність відповідно до Конституції  України,   Закону 
України «Про  Антимонопольний комітет України», інших законів та нормативно-правових актів.   

 Основними завданнями Антимонопольного Комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурент-
ної політики в частині:

- здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на за-
садах рівності суб’єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і 
припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

- контроль за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та дотримання вимог законодав-
ства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалі-
зуються) суб’єктами природних монополій;  

- сприяння розвитку добросовісної конкуренції; 
- методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції;
- здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель.
           (тис. грн.)

Код програмної класифікації 
видатків та кредитування  

бюджету / код економічної 
класифікації видатків бюджету 
або код кредитування бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

план на 2016 рік 
з урахуванням 
внесених змін

касове  
виконання 
за 2016 рік

план на 2016 рік 
з урахуванням 
внесених змін

касове  
виконання за 

2016 рік

план на 2016 рік 
з урахуванням 
внесених змін

касове  
виконання  
за 2016 рік

Видатки всього : 68748,2 68272,4 5715,4 5216,2 74463,6 73488,6
в т. ч. за бюджетними  
програмами       

6011010 «Керівництво та 
управління у сфері  
конкурентної політики,  
контроль за дотриманням  
законодавства про захист  
економічної конкуренції» 

67905,6 67430,0 5623,5 5142,0 73529,1 72572,0

6011020 «Прикладні розробки 
у сфері конкурентної політики 
та права» 

842,6 842,4 91,9 74,2 934,5 916,6

Повна інформація про бюджет розміщена на офіційному сайті Антимонопольного комітету України  www.amc.gov.ua
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оголошення

Васильківський міськрайонний суд Київської області  
викликає Волкова Дмитра Олександровича у судове засі-
дання як відповідача у справі за позовом Волкової Окса-
ни Василівни до Волкова Дмитра Олександровича про 
розірвання шлюбу, яке призначено на 05.04.2017 року на 
09 год. 30 хв. і відбудеться за адресою: Київська область, 
м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 313.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без 

поважних причин, судове засідання буде проведено у Ва-
шу відсутність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з 
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя Л. М. Кравченко

Троїцький районний суд Луганської області  ви-
кликає Пасечника Леоніда Івановича в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться в приміщенні Троїць-
кого районного суду Луганської області (Луганська 
область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а) о 14 го-
дині 30 хвилин 15 березня 2017 року, як обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Справа буде розглядатися колегією суддів: Пев-
ною О. С., Суським О. І., Крівоклякіною Н. В., під голо-
вуванням судді Певної О. С.

Сватівський районний суд Луганської області розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає представника Управління комуналь-
ним майном Луганської міської ради, яка розташована за 
адресою: вул. Коцюбинського 14, м. Луганськ як відповідача в 
судове засідання по цивільній справі № 426/12211/16-ц за по-
зовом Вощула Олександра Миколайовича до Управління ко-
мунальним майном Луганської міської ради про визначення 
додаткового строку для прийняття спадщини, що відбудеть-
ся 14 березня 2017 року о 16.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської 
області викликає як відповідача Козякова Андрія Івано-
вича для участі в цивільній справі за позовом Козякової 
Ольги Володимирівни про надання дозволу на тимчасо-
вий виїзд дитини за кордон та через лінію, яке відбудеть-
ся 15 березня 2017 року о 09.00 годині, у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін 
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача у справі № 408/7480/16-ц 
(2/408/1719/16) за позовом Брошкової Олени Павлів-
ни до Брошкова Юрія Леонідовича (23.05.1985 р.н., 
м. Довжанськ, Луганської області) про розірвання 
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 14 березня 2017 ро-
ку об 11 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача у справі № 408/7478/16-ц 
(2/408/1717/16) за позовом Онішка Євгена Вікторо-
вича до Онішко Тетяни Вікторівни (20.01.1984 р.н., 
м. Довжанськ, Луганської області) про розірвання 
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 14 березня 2017 ро-
ку об 11 годині 45 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача у справі № 408/7486/16-ц 
(2/408/1725/16) за позовом Гудкова Валерія Вале-
рійовича до Чеботарьової Марини Валентинівни 
(20.01.1976 р.н., м. Довжанськ, Луганської області) 
про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 14 березня 2017 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачку Панкратову Валентину 
Юріївну (м. Ровеньки, Луганської області) у справі  
№ 408/936/17 (2-в/408/14/17) за заявою Панкратова 
Дениса Сергійовича про відновлення втраченого су-
дового провадження.

Судове засідання відбудеться 15 березня 2017 ро-
ку о 16 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача у справі № 408/7484/16-ц 
(2/408/1723/16) за позовом Скрипнік Юлії Валеріїв-
ни до Скрипнік Євгена Олександровича (15.01.1992 
р.н., м. Ровеньки, Луганської області) про розірван-
ня шлюбу.

Судове засідання відбудеться 14 березня 2017 ро-
ку об 11 годині 15 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Попаснянський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Зайцева Олексія Володи-
мировича, 04.04.1980 р.н., який зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Раді-
щева, буд. 9, у судове засідання по цивільній справі за  
№ 423/3822/16-ц за позовом Зайцевої Л. І. до Зайце-
ва О. В. про розділ майна подружжя, що відбудеть-
ся 15 березня 2017 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. 
Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачку Тімофєєву Олену Михайлівну, 24.08.1955 
р.н. яка зареєстрована за адресою: Луганська область,  
м. Гірське, вул. Комарова, буд. 20, меш. проспект Гвардій-
ський, 57-б/5, м. Сєвєродонецьк, Луганської області у судо-
ве засідання по цивільній справі за № 423/3804/16-ц за по-
зовом Ніколаєвої Тетяни Миколаївни до Тімофєєвої Олени 
Михайлівни про визнання особи такою, що втратила пра-
во на користування житловим приміщенням, що відбудеть-
ся 14 березня 2017 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворо-
ва, 6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає: уповнова-
женого представника Луганського обласного вищо-
го училища фізичної культури як відповідача в судове 
засідання по цивільній справі № 426/15718/16-ц за по-
зовом Цибаньової Наталії Олександрівни до Луган-
ського обласного вищого училища фізичної куль-
тури про розірвання трудового договору, що відбу-
деться 14 березня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповіда-
ча Слабого Сергія Валентиновича в судове засідання 
на 14 березня 2017 року на 14 год. 30 хв. по цивіль-
ній справі за позовом Слабої Тетяни Олександрівни 
до Слабого Сергія Валентиновича про стягнення алі-
ментів, в залі судових засідань Сватівського район-
ного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповіда-
ча Капустіну Світлану Миколаївну в судове засідання 
на 14 березня 2017 року на 15 год. 30 хв. по цивільній 
справі за позовом Капустіна Юрія Івановича до Ка-
пустіної Світлани Миколаївни про розірвання шлюбу, 
в залі судових засідань Сватівського районного суду 
Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповіда-
ча Гончарову Ірину Сергіївну в судове засідання на 
14 березня 2017 року на 15 год. 00 хв. по цивільній 
справі за позовом Гончарова Андрія Олександровича 
до Гончарової Ірини Сергіївни про розірвання шлю-
бу, в залі судових засідань Сватівського районного 
суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Краснодонську міську раду як відповідача 
в судове засідання по цивільній справі № 426/7487/16-ц за по-
зовом Єгорова Віталія Вікторовича до Краснодонської місь-
кої ради, треті особи: Єгоров Олег Вікторович, Єгорова На-
дія Анатоліївна, державний нотаріус Другої Сєвєродонецької 
державної нотаріальної контори Ахметханов Михаїл Рафаі-
лович про визнання права власності на спадкове майно в по-
рядку спадкування за законом, що відбудеться 14 березня 
2017 року о 14.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

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

Макарівський районний суд Київської області по-
відомляє, що по цивільній справі №370/1296/16-ц 
заочним рішенням суду від 08.02.2017 року позов 
Служби у справах дітей та сім’ї Макарівської район-
ної державної адміністрації Київської області до Му-
щицької Надії Валеріївни про позбавлення батьків-
ських прав, стягнення аліментів на утримання мало-
літньої дитини — задоволено.

Мущицьку Надію Валеріївну, 29.07.1996 р. н., уро-
дженку м. Київ, позбавити батьківських прав віднос-
но малолітньої доньки Мущицької Олександри Олек-
сандрівни, 03.12.2012 р. н.

Малолітню Мущицьку Олександру Олександрівну, 
03.12.2012 р. н., передати під опіку Органу опіки та 
піклування Макарівської райдержадміністрації Київ-
ської області.

Стягувати з Мущицької Надії Валеріївни, 
29.07.1996 р. н., уродженки м. Київ, яка зареєстро-
вана за адресою: село Юрівка, вул. Щорса (нова 
назва Київська) б.4, має ідентифікаційний номер 
3527403821, на користь Органу опіки та піклування 
Макарівської райдержадміністрації Київської області 
на утримання Мущицької Олександри Олександрівни 
03.12.2012 р. н., аліменти в розмірі 1/4 частини всіх 
видів доходів щомісячно, але не менше 30% прожит-
кового мінімуму для дитини відповідного віку, почи-
наючи з 10.06.2016 року до досягнення дитиною по-
вноліття.

Суддя Н. Б. Мазка

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-152/17 за позовом Мартової Те-
тяни Яківни до Мартова Віталія Юрійовича про розі-
рвання шлюбу, викликає до суду як відповідача Мар-
това Віталія Юрійовича на 15 березня 2017 року о 08-
30 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Болобана В. Г. в приміщенні суду за адресою: 
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача, справа буде розгляну-
та у його відсутність на підставі наявних у справі до-
казів.

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 30 березня 2017 року о 09-00 годині бу-
де проведено судове засідання у цивільній спра-
ві №310/441/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до 
Заворотинського Віталія Івановича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Суд викликає Заворотинського Віталія Івановича 
як відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі 
неявки відповідача в судове засідання, судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 30 березня 2017 року о 09-15 годині бу-
де проведено судове засідання у цивільній спра-
ві №310/443/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до 
Бабенка Юрія Костянтиновича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Суд викликає Бабенка Юрія Костянтиновича як 
відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі 
неявки відповідача в судове засідання, судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Публічне акціонерне товариство «МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер на виконання робіт 

з сервісного обслуговування та ремонту систем 

вентиляції та кондиціонування повітря у відділеннях 

філіальної мережі Банку у 2017—2018 рр.

Умови проведення тендеру розміщені 

на сайті www.marfinbank.ua

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 30 березня 2017 року о 08-45 годині бу-
де   проведено судове засідання у цивільній справі 
№310/439/17 за позовом   Публічного акціонерно-
го товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до 
Мельниченка Михайла Івановича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Суд викликає Мельниченка Михайла Івановича як 
відповідача.

Явка відповідача   до суду є обов’язковою. У ра-
зі неявки відповідача в судове засідання судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 30 березня 2017 року о 08-30 годині бу-
де проведено судове засідання у цивільній спра-
ві №310/427/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до 
Тіку Дмитра Валерійовича про стягнення  заборгова-
ності за кредитним договором.

Суд викликає Тіку Дмитра Валерійовича як відпо-
відача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. У 
разі неявки відповідача в судове засідання, судове 
засідання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 
23.05.2016 року прийнято до провадження обвинувальний акт, вне-
сений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22016130000000035 відносно Святишенка Юрія В’ячеславовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

До суду як обвинувачений викликається Святишенко Юрій 
В’ячеславович. Підготовче судове засідання відбудеться 15 березня 
2017 року о 16.00 годині у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вважаються повідо-
мленим про час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя В. А. Карягіна

В провадженні Троїцького районного суду Луганської області знаходиться 
кримінальне провадження № 433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Ми-
колайовича, 10.06.1979 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеці-
альне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК Укра-
їни. Обвинувачений Скорбенко Д. М. зареєстрований та проживає за адре-
сою: м. Харків, проспект Ю. Гагаріна, буд. 193, кв. 103.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Троїцький районний суд 
Луганської області викликає Скорбенка Дениса Миколайовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 14.03.2017 року об 11.00 год. у залі судових засідань 
Троїцького районного суду Луганської області за адресою: смт Троїцьке, вул. 
1-го Травня, 5а, Троїцького району, Луганської області. Справа розглядаєть-
ся колегією суддів у складі головуючого судді Ляшенко М. А., суддів Сусько-
го О. І., Крівоклякіної Н. В.

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34) розглядає цивільну справу № 425/3504/16-ц за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Ключко Наталії Миколаївни (вул. 
40 років Перемоги, буд. 19, кв. 9, м. Первомайськ, Луганська обл.) про стяг-
нення заборгованості. Відповідачка викликається у судове засідання, при-
значене на 15.03.2017 р. о 08.00 годині, у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду, зал судових засідань № 5 для розгляду вказаної справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неявки у судове засідання відповідачка повинна повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності з 
постановленням заочного рішення. З опублікуванням оголошення, відпові-
дачка Ключко Наталія Миколаївна вважається повідомленою про час та міс-
це розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85104,  
м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «Приватбанк» до Фомічевої Наталії Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у справі Фо-
мічева Наталія Анатоліївна, останнє відоме місце проживання: Доне-
цька область, м. Макіївка, вул. Уборевича, 19, кв. 4, викликається до су-
ду на 13 березня 2017 року о 8 годині 30 хвилин, каб. № 14, 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 за його відсутності. 

Суддя О. В. Бєлостоцька

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове засідання відповідача Ці-
ника Костянтина Сергійовича, який проживає за адресою: м. Київ, бул. Дружби 
Народів, буд. 10, кв. 59, по цивільній справі №757/27134/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» до Ціника Костянти-
на Сергійовича, яке відкладено на 24 березня 2017 року на 09-00 год. і відбудеться 
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42 а, каб. 14, суддя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше не подані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або  

неповідомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто у Вашу відсут-
ність на підставі наявних у ній доказів.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бахарєва 
Костянтина Михайловича, 20 10.1972 р. н. (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Куйбишева, 4, м. Сімферополь, АР Крим, Україна) у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове 
засідання, яке відбудеться 16 березня 2017 року о 10 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

06.11.2015 р. Комаров Євген Євгенович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94013, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Руднєва, 
буд. 17, кв. 3, справа № 428/9261/15-ц, суддя Юзефович І. О.)

06.11.2015 р. Бурлуцька Наталія Олександрівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 94001, Луганська обл., м. Стаханов, вул. 3-Е Посе-
лення буд. 74, справа № 428/9349/15-ц, суддя  Юзефович І. О.)

14.09.2015 р. Островський Сергій Володимирович (останнє відоме 
місце реєстрації: 94091, Луганська обл., м. Стаханов, м. Ірміно, вул. 
Л. Чайкіної, буд. 21, кв. 75, справа № 428/4076/15-ц, суддя Юзефо-
вич І. О.)

20.09.2016 р. Черніловський Олександр Вікторович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Штеров-
ська, буд. 15, кв. 3, справа № 428/7841/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

27.11.2015 р. Косенко Вікторія Володимирівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, пр. В. І. Леніна, буд. 
28, кв. 16, справа № 428/1779/15-ц, суддя Юзефович І. О.)

06.11.2015 р. Денщиков Сергій Юрійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, пл. Перемоги, буд. 9, 
кв.15, справа № 428/9361/15-ц, суддя  Юзефович І. О.)

27.11.2015 р. Криворучко Артем Юрійович (останнє відоме місце 
реєстрації: 94007, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Дегтярьова, буд. 
87, справа № 428/10805/15ц, суддя Юзефович І. О.)

06.11.2015 р. Мамаєва Світлана Володимирівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 94005, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Олімпій-
ська, буд. 1А, кв. 70, справа № 428/9288/15-ц, суддя  Юзефович І. О. )

22.09.2016 р. Погребняк Анатолій Ілліч (останнє відоме місце реє-
страції: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Карбишева, буд. 12, 
кв. 232, справа № 428/7888/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

26.09.2016 р. Гусарова  Iрина Iсаївна (останнє відоме місце реє-
страції: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул.Пушкіна, буд.10, кв.1, 
справа № 428/7894/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

20.09.2016 р. Терентьєв Володимир Олексійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Юних Ле-
нінців, буд. 13, кв. 32, справа № 428/7844/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

06.11.2015 р. Гончаров Олексій Олександрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 94003, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Байкаль-
ська, буд. 10, кв. 10, справа № 428/9256/15-ц, суддя  Юзефович І. О.)

20.09.2016 р. Пушненков Ігор Олексійович (останнє відоме місце 
реєстрації: 94092, Луганська обл., Стахановський р-н., м. Ірміно, пров. 
Твердий, буд. 3/2, справа № 428/7792/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

06.11.2015 р. Усенко Едуард Іванович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 94091, Луганська обл., Стахановський р-н, м. Теплогірськ, 
вул. Л. Чайкіної, буд. 13, кв. 10, справа № 428/9368/15-ц, суддя  Юзе-
фович І. О.)

13.11.2015 р. Кузьменко Анастасія Володимирівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 94013, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Кутузо-
ва, буд. 52, кв. 15, справа № 428/9912/15-ц, суддя  Юзефович І. О.)

22.09.2016 р. Орєхов Олександр Олександрович (останнє відоме 
місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Бурбело, 
буд. 17, кв. 31, справа № 428/7893/16-ц, суддя  Юзефович І. О.)

06.11.2015 р. Гончарова Марина Сергіївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 94003, Луганська обл., м. Стаханов, вул. Рилєєва, буд. 81, 
кв. 2, справа № 428/9338/15-ц, суддя  Юзефович І. О.)

27.11.2015 р. Озерова Ірина Василівна (останнє відоме місце реє-
страції: 94000, Луганська обл., м. Ірміно, вул. Авангардна, буд. 13, кв. 
2, справа № 428/10782/15-ц, суддя  Юзефович І. О.)

15.11.2015 р. Мамедов Роман Елшанович (останнє відоме місце 
реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, пр-т Леніна, буд. 47,  
кв. 52, справа № 428/9932/15-ц, суддя  Юзефович І. О.)

13.11.2015 р. Потапов Павло Юрійович (останнє відоме місце реє-
страції: 94000, Луганська обл., м. Стаханов, вул. 60 Років Жовтня, буд. 
9/1, справа № 428/9915/15-ц, суддя  Юзефович І. О.)

про стягнення заборгованості  судом були ухвалені заочні рішення, 
позовні вимоги задоволені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішен-
ня може бути переглянуто Сєвєродонецьким міським судом Луган-
ської обл. шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочно-
го рішення до цього суду протягом десяти днів з дня опублікування 
цього оголошення.

28 лютого 2017 року в заочному порядку було розглянуто цивільну 
справу № 178/1662/16-ц, 2/178/57/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
до Волоконського Олександра Олександровича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Даним заочним рішенням позовні 
вимоги були задоволені у повному обсязі. З повним текстом рішен-
ня відповідач Волоконський О.О. може ознайомитись, звернувшись до 
канцелярії Криничанського районного суду Дніпропетровської області 
за адресою: вул. Виконкомівська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В.В.

28 лютого 2017 року в заочному порядку було розглянуто цивільну 
справу № 178/1624/16-ц, 2/178/40/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
до Горвата Олександра Васильовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Даним заочним рішенням позовні вимоги бу-
ли задоволені у повному обсязі. З повним текстом рішення відповідач 
Горват О.В. може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Криничан-
ського районного суду Дніпропетровської області за адресою: вул. Ви-
конкомівська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В.В.

28 лютого 2017 року в заочному порядку було розглянуто цивільну 
справу № 178/1626/16-ц, 2/178/41/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
до Рудоманова Євгенія Сергійовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Даним заочним рішенням позовні вимоги були 
задоволені у повному обсязі. З повним текстом рішення відповідач Ру-
доманов Є.С. може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Крини-
чанського районного суду Дніпропетровської області за адресою: вул. 
Виконкомівська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В.В.

28 лютого 2017 року в заочному порядку було розглянуто цивіль-
ну справу № 178/1631/16-ц, 2/178/45/17 за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Яскіч Олександри Вікторівни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Даним заочним рішенням позовні вимоги були 
задоволені у повному обсязі. З повним текстом рішення відповідачка 
Яскіч О.В. може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Криничан-
ського районного суду Дніпропетровської області за адресою: вул. Ви-
конкомівська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В.В.

28 лютого 2017 року в заочному порядку було розглянуто цивільну 
справу № 178/1630/16-ц, 2/178/44/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
до Фурдь Наталії Яківни про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Даним заочним рішенням позовні вимоги були задоволені 
у повному обсязі. З повним текстом рішення відповідачка Фурдь Н.Я. 
може ознайомитись, звернувшись до канцелярії Криничанського ра-
йонного суду Дніпропетровської області за адресою: вул. Виконкомів-
ська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В.В.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 
17.02.2017 року відкладено підготовче судове засідання по кримінальному 
провадженню відносно Полторацької Ірини Іванівни, яка обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 
110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 13-30 17 березня 2017 року.

До суду як обвинувачена викликається Полторацька Ірина Іванівна. Під-
готовче судове засідання відбудеться 17 березня 2017 року о 13 годині 30 
хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 303. 

Суддя Троценко Т.А.

Славутицький міський суд Київської області викликає Гур’янова 
Ігора Вікторовича як відповідача у цивільній справі №377/81/17; П 
№2/377/80/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гур’янова Іго-
ра Вікторовича про стягнення заборгованості у судове засідання на 
21.03.2017 р. о 14 год. 30 хв. Судове засідання відбудеться за адресою: 
07101, Київська обл., м. Славутич, Невський кв-л , б. 3-а, зал №2. Одно-
часно пропонуємо Гур’янову І. В. отримати у суді копію позовної заяви.

Суддя Малишенко Т. О.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, 
викликає: Українського Ігора Івановича, Українську Віру Павлівну, як 
відповідачів в судове засідання по цивільній справі № 426/16224/16-
ц за позовом ПАТ КБ «Правекс Банк» до Українського Ігора Івановича, 
Української Віри Павлівни про стягнення заборгованості, що відбудеть-
ся 15 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

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адре-
сою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 410) 16 березня 
2017 року о 09 год. 00 хв. буде розглядатись справа за позовом публіч-
ного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Гокун Олександра Івано-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його неявки справа бу-
де  розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Дністрян

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області викликає як 
відповідача Пашкова Андрія Миколайовича для участі в цивільній справі за 
позовом ТОВ «Порше Мобіліті» про стягнення заборгованості за кредитним 
договором, яке відбудеться 23 березня 2017 року о 16:00 годині, у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30. 

3 дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються по-
відомленими про час та місце слухання справи. 

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

Суддя В. А. Карягіна

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Тишкевич Карину Сергі-
ївну, яка зареєстрована за адресою: 04073, м. Київ, вул. Яблочкова, 16, про 
те, що судове засідання по справі 758/14272//16-ц за позовом Комар Любо-
ві Василівни до Тишкевич Карини Сергіївни про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням відбудеться 17 бе-
резня 2017 р. о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. № 8) під головуванням судді Зарицької Ю. Л.

Ваша явка або явка Вашого представника є обов’язковою. В разі Вашої 
або Вашого представника неявки буде постановлено ухвалу суду.

Суддя Зарицька Ю.Л.

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинувачену Ісламгулову Олену Во-
лодимирівну, 04.02.1960 р. н. (останнє відоме місце проживання за адресою: вул. 
Строїтельна, 18, м. Саки АР Крим) у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 111 КК 
України у судове засідання, що призначене на 15.03.2017 року о 09-30 год. Явка до су-
ду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщення Дарницького ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 10, під 
головуванням судді Щасної Т.В.

У разі неявки обвинуваченої до суду, дане оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, м. Тульчин Вінницької 
області) викликає Чеботаря Руслана Степановича, зареєстрованого за адре-
сою: с. Нестерварка Тульчинського району, вул. Червоноармійська, 32 Ві-
нницької області, як відповідача по цивільній справі №148/2345/17 за по-
зовом ПАТ «Приват Банк» до Чеботаря Руслана Степановича про стягнен-
ня заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 09 год. 30 хв. 04.04.2017 року за 
вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто у його відсутність 
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя С.В. Ковганич

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ніколайчука Андрія 
Павловича, останнє відоме місце проживання: пр-т Героїв Сталінгра-
да, 49, кв. 119, м. Київ, як відповідача по цивільній справі за позовом 
Жаркова Олексія Миколайовича до Ніколайчука Андрія Павловича про 
стягнення боргу за договором позики.

Судове засідання відбудеться 22 червня 2017 р. о 12.00 годині в при-
міщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 23.

Суддя М.М. Маринченко

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області викликає як 
відповідача Ойцюсь Сергія Петровича для участі в цивільній справі за позо-
вом ТОВ «Порше Мобіліті» про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться 23 березня 2017 року о 16.20 годині в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін, вони вважаються по-
відомленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О.М. (за адре-

сою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 410) 16 березня 

2017 року о 09 годині 10 хвилин буде розглядатись справа за позо-

вом ПАТ «Ідея-Банк» до Пакреєвої Світлани Іванівни про стягнення за-

боргованості. Суд викликає як відповідачку Пакреєву Світлану Іванівну.

Явка відповідачки у справі обов’язкова. У разі неявки справа буде 

розглянута за її відсутності.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області  
(м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє Коновалова Вячесла-
ва Олександровича та Коновалову Марину Олександрівну, що 20 бе-
резня 2017 року о 14:00 годині відбудеться слухання цивільної справи  
№ 182/4014/16-ц (2/0182/611/2017 року) за позовом Кредитна спілка 
«Союз-Дніпро» до Коновалова Вячеслава Олександровича, Коновало-
вої Марини Олександрівни про стягнення боргу за кредитним догово-
ром під головуванням судді Нікопольського міськрайонного суду Кобе-
ляцької-Шаховал І.О.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І.О.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває 
цивільна справа за позовом Органу опіки та піклування виконавчого ко-
мітету Ірпінської міської ради в інтересах малолітнього Варес-Блаха Єго-
ра Дмитровича до Варес-Блах Олени Володимирівни, Варес-Блаха Дми-
тра Васильовича про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів 
на його утримання та накладання заборони на відчуження майна.

Суд викликає на 27.03.2017 року на 16.00 год. Варес-Блах Олену Во-
лодимирівну, Варес-Блаха Дмитра Васильовича як відповідачів.

Явка обов’язкова.
Суддя С.І. Оладько

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, 

що 22.12.2016 року було винесено заочне рішення по цивільній справі  

№ 409/2586/16-ц за позовною заявою Новожилова Євгенія Ген-

надійовича до Планідіної Юлії Анатоліївни про розірвання шлюбу, 

яким позовні вимоги задоволено у повному обсязі.

Суддя Максименко О.Ю.

Білокуракинський районний суд Лу-
ганської області викликає в судове засі-
дання відповідачів: Пучкова Володими-
ра Сергійовича (Луганська область, Лу-
тугинський район, с. Успенка, вул. Кірова, 
б. 31), Пучкова Сергія Володимировича 
та Пучкову Любов Борисівну (Луганська 
область, Лутугинський район, с. Успен-
ка, вул. Пушкіна, б. 3) по цивільній спра-
ві №409/1848/16-ц за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» про стяг-
нення заборгованості за договором про 
іпотечний кредит. Судове засідання від-
будеться 28.03.2017 року (резервна дата 
30.03.2017 р.) об 11.00 годині в залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Старокостянтинівський районний суд 

Хмельницької області викликає Готько 

Ганну Володимирівну, як відповідачку по 

справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 

про стягнення заборгованості за догово-

ром кредиту. Судове засідання відбудеть-

ся 30 березня 2017 року о 13 год. 00 хв. у 

приміщенні суду за адресою: м. Старокос-

тянтинів, вул. Миру, 9, каб. 3.

Суддя Бондарчук Л.А.

Ковпаківський районний суд м. Су-
ми викликає в судове засідання Глущен-
ка Олександра Сергійовича (який мешкав 
за адресою: м. Суми, вул. Металургів, буд. 
26, кв. 48), як відповідача по цивільній 
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Глущенка Олександра Сергійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

Явка обов’язкова. Про причину неявки 
необхідно повідомити суд. Засідання су-
ду відбудеться об 11 год. 28.03.2017 ро-
ку за адресою: м. Суми, вул. Першотрав-
нева, 12, зал судових засідань № 5, пов. 2.

Суддя В.Б. Князєв

Оболонський районний сул м. Киє-
ва викликає Некрасова Олексія Вікторо-
вича, як відповідача по цивільній спра-
ві № 2/756/1508/17 за позовом Кирилен-
ко Олени Володимирівни до Некрасова 
Олексія Вікторовича, третя особа: Служба 
у справах дітей Оболонської районної у м. 
Києві державної адміністрації про позбав-
лення батьківських прав, стягнення алі-
ментів та призначення опікуна на 28 квіт-
ня 2017 року на 11 годину 10 хвилин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 
2-є, каб. 18. Суддя К.А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання 
особи, яка бере участь у справі, передба-
чені ст. ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-
3 КпАП України.

Дніпровський районний суд міста Києва ви-
кликає Кличнікова Володимира Миколайовича 
як обвинуваченого на 09 год. 15 хв., 16.03.2017 
року у справі за обвинуваченням Кличнікова Во-
лодимира Миколайовича, 24.08.1964 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопо-
рушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 111 
KK України (в редакції Закону України № 1183-
VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кримі-
нального кодексу України») за адресою: м. Київ, 
вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутностю обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О.В.
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оголошення
Звіт 

про страхову діяльність 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань України

за 2016 рік

Станом на 1 січня 2017 року кількість страхувальників у Фонді становила 
3 103 690 осіб, з них: юридичних осіб – 1 189 835, фізичних осіб – 1 913 729, до-
бровільно застрахованих осіб – 126.

Доходи  Фонду з урахуванням залишку коштів на початок 2016 року були за-
плановані в сумі – 7 930,9 млн. грн., фактично надійшло – 7 502,8 млн. грн., що 
становить 94,6% до планового показника.

У 2016 році поточні надходження до Фонду склали 6 912,4 млн. грн., або 
94,2% від плану на цей період, в тому числі внески страхувальників – 6 868,8 
млн. гривень. Невиконання плану пов’язано з тим, що відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 870 «Про внесення зміни у додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 675», почи-
наючи з 14 грудня 2016 року частка єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві надходить 
до Фонду соціального страхування України.

Видатки Фонду у 2016 році становили 6 293,9 млн. грн., що складає 100,0% до 
показників, передбачених тимчасовими кошторисами на 2016 рік.

У 2016 році на заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань використано 4,5 млн. гривень. 

Робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 4766 (з них 364 
– смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві, на яких скла-
дено акти за формою Н-1. У тому числі складено 4369 (з них смертельно – 270) 
актів за формою Н-1 на випадки, що сталися і розслідування яких закінчилось у 
звітному періоді, та 397 (з них смертельно – 94) актів на випадки, що сталися у 
минулих роках, а акти на них складені у звітному періоді.

У 2016 році в порівнянні з 2015 роком кількість страхових нещасних випадків 
збільшилася на 3,8% (з 4592 до 4766), кількість смертельно травмованих осіб 
зросла на 1,1% (з 360 до 364).

Серед причин нещасних випадків переважають організаційні – 65,1% (3103) 
нещасних випадків. Через психофізіологічні причини сталося 22,8% (1088) не-
щасних випадків, а через технічні причини – 12,1% (575).

Кількість професійних захворювань у 2016 році відносно попереднього змен-
шилася на 9,1%, або на 161 захворювання (з 1764 до 1603). 

З метою надання роботодавцям постійної допомоги у вирішенні питань збере-
ження здоров’я людини та забезпечення безпеки праці протягом 2016 року стра-
ховими експертами з охорони праці надано 34494 консультації, взято участь у 
впровадженні системи управління охороною праці на 15364 підприємствах, взя-
то участь у проведенні 3447 семінарів, 7206 нарад, 2416 «круглих столів».

Протягом 2016 року кількість потерпілих від нещасного випадку на виробни-
цтві (членів їх сімей), що отримували страхові виплати становила 218 474 особи 
(в тому числі - 51 299 внутрішньо переміщених осіб), що на 12 397 осіб менше, 
ніж в 2015 році. При цьому, станом на 01.01.2017 кількість потерпілих (членів їх 
сімей), які перебувають на обліку у Фонді, становить 211 008 осіб (в тому числі - 
44 663 внутрішньо переміщених осіб).

Скорочення чисельності отримувачів щомісячних страхових виплат пов’язане 
із зменшенням кількості тимчасово переміщених осіб в зв’язку з втратою права 
на продовження страхових виплат відповідно до норм постанови Кабінету Міні-
стрів України від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат 
внутрішньо переміщеним особам» (із змінами). 

У 2016 році Фондом виплачено страхових виплат потерпілим (членам їх сі-
мей) на загальну суму 5 509,2 млн. грн., що на 810,1 млн. грн., або 12,8% мен-
ше, ніж в 2015 році.

У структурі страхових виплат, проведених у 2016 році, основна частина припа-
дає на щомісячні страхові виплати – 5 319,0 млн. грн. (96,5%) та одноразову до-
помогу – 118,8 млн. грн. (2,2%).

Щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, 
що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, в 2016 ро-
ці склала 5 082,5 млн. грн., що на 643,1 млн. грн., або 11,1% менше в порівнянні 
з минулим роком. Середньомісячний розмір призначеної виплати склав 2 057,5 
грн., що на 242,8 грн., або на 13,4% перевищує показник 2015 року. Чисельність 
потерпілих, які отримують цей вид виплати, станом на 01.01.2017 в порівнянні з 
минулим роком зменшилась на 4,7% і становить 200 104 особи. 

Сума щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втра-
ти годувальника, за 2016 рік склала 236,5 млн. грн., що на 29,7 млн. грн., або 
11,2% менше порівняно з 2015 роком. Середньомісячний призначений розмір 
цієї виплати за звітний період склав 1 755,4 грн., що на 174,4 грн. (11,0%) більше 
порівняно з відповідним періодом минулого року. Чисельність утриманців, які 
отримують щомісячні виплати, в порівнянні з 2015 роком скоротилась на 5,8% і 
складає станом на початок 2017 року 10 904 особи. 

У 2016 році виплачено 55,2 млн. грн. одноразової допомоги в разі стійкої втра-
ти професійної працездатності потерпілому, що на 101,3 млн. грн., або 64,7% 
менше у порівнянні з минулим роком. Зазначена допомога протягом звітного 
року була призначена 3 332 потерпілим, що в порівнянні з попереднім звітним 
періодом менше на 741 особу, або 18,2%. Виплата одноразової допомоги в разі 
стійкої втрати професійної працездатності в середньому на одного потерпілого 
в 2016 році призначалася у розмірі 10,2 тис. грн., що на 10,8 тис. грн., або 51,6% 
менше в порівнянні з минулим роком.

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого (утриманця) в 2016 ро-
ці склала 10,2 млн. грн. і у порівнянні з 2015 роком вона зменшилась на 7,3 млн. 
грн., або 41,6%. Зазначена виплата була призначена 326 утриманцям, що на 23 
особи, або на 6,6 % менше, ніж в 2015 році. Середній розмір виплати, призначе-
ної на одного утриманця, зменшився на 10,7 тис. грн., або 27,7% та в 2016 році 
склав 27,8 тис. гривень.

Сума виплаченої в 2016 році одноразової допомоги в разі смерті потерпіло-
го на сім’ю склала 53,4 млн. грн., що на 42,0 млн. грн., або 44% менше, ніж в 
2015 році. Зазначені кошти протягом звітного року були призначені для виплати 
344 сім’ям. Їх кількість в порівнянні з 2015 роком зменшилась на 64 сім’ї, або на 
15,7%. Одноразова допомога в разі смерті потерпілого на одну сім’ю в 2016 році 
в середньому призначалась у розмірі 137,2 тис. грн., що на 40,8 тис. грн., або на 
22,9% менше в порівнянні з 2015 роком.  

Виплату моральної шкоди в 2016 році здійснено за рішенням судів 38 потер-
пілим на суму 0,9 млн. гривень. 

Також впродовж 2016 року проведено відшкодування допомоги у зв’язку з 
тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення 
інвалідності 8 970 потерпілим на суму 69,9 млн. гривень. Середній розмір допо-
моги склав 7,8 тис. грн., що на 17,6% більше порівняно з 2015 роком.

Сума страхової виплати, яка була призначена 19 потерпілим при тимчасовому 
переведенні їх на легшу роботу, склала 40,4 тис. гривень. Середній розмір випла-
ти склав 2,1 тис. грн., що на 44,8% менше, ніж в минулому році.

Витрати на поховання та пов’язані з цим ритуальні послуги померлого потер-
пілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захво-
рювання були відшкодовані у зв’язку зі смертю 160 потерпілих на суму 0,6 млн. 
гривень. 

У 2016 році Фонд проводив виплату щомісячних страхових сум 1568 потер-
пілим (членам їх сімей), що проживають за межами України в країнах, з якими 
укладено міжнародну угоду та передбачено здійснення страхових виплат і на-
дання соціальних послуг. Цим потерпілим (членам їх сімей) за звітний період бу-
ло виплачено 34,5 млн. гривень. Найбільша кількість потерпілих (членів їх сімей) 
1367 осіб, або 87,2% від загальної кількості осіб, які виїхали за межі України, 
проживають в Російській Федерації, в Республіці Білорусь – 141 особа або 9,0%, 
в Республіці Молдова – 17 осіб або 1,1 відсотка.

Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» 
та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (із змінами), у 2016 
році було проведено індексацію грошових доходів, що значною мірою вплинуло 
на зростання середнього розміру щомісячних страхових виплат потерпілим (чле-
нам їх сімей). Сума індексації склала 607,3 млн. грн., що на 38,3% більше, ніж в 
2015 році. З цієї суми 570,2 млн. грн., або 93,9% виплачено потерпілим та 37,1 
млн. грн., або 6,1% – особам, які мають право на страхові виплати в разі смер-
ті потерпілого. 

За звітний період за рахунок коштів Фонду потерпілі на виробництві отрима-
ли медичну та соціальну допомогу на загальну суму 361,7 млн. грн. (в тому числі 

майже на 18,7 млн. гривень  внутрішньо переміщені особи), що на 17% більше, 
ніж у 2015 році (308,7 млн. грн.).

Впродовж 2016 року у закладах охорони здоров’я було проліковано та забез-
печено медичною реабілітацією 11 921 потерпілий на виробництві (в тому чис-
лі - 522 внутрішньо переміщені особи), що на 2% менше показника 2015 року 
(12 173 потерпілих), на загальну суму 57,2 млн. гривень. Серед них медичною 
реабілітацією (відновною терапією) у санаторно-курортних закладах було забез-
печено 879 осіб, що у порівнянні з 2015 роком більше на 10% (797 потерпілих). 

Лікарськими засобами та виробами медичного призначення за 2016 рік в ап-
течних закладах було забезпечено 18 188 осіб (в тому числі - 895 внутрішньо пе-
реміщених осіб), що більше на 8% у порівнянні з 2015 роком (16 828 потерпілих). 
Витрати на ці цілі склали 92,1 млн. гривень.  

Санаторно-курортним лікуванням за звітний період забезпечено 9 586 інвалі-
дів внаслідок трудового каліцтва та супроводжуючих осіб (в тому числі - 741 вну-
трішньо переміщена особа) відповідно до визначеної потреби, що на 24% біль-
ше, ніж у 2015 році (7 721 особа). Загальна сума витрат за 2016 рік на санаторно-
курортне лікування склала 116,8 млн. гривень.

Протягом звітного періоду також було забезпечено 5 337 потерпілих на ви-
робництві технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичними 
виробами) (в тому числі – 249 внутрішньо переміщених осіб), що у порівнянні з 
2015 роком більше на 7,5% (4 965 потерпілих). Витрати на забезпечення техніч-
ними та іншими засобами реабілітації склали 36,3 млн. гривень.

Протягом 2016 року потерпілі отримали 311 спеціальних засобів пересування 
(колясок) (в тому числі – 24 внутрішньо переміщені особи), що на 30% більше, 
ніж у 2015 році (240 колясок). Загальна сума на забезпечення потерпілих коляс-
ками склала 4,0 млн. гривень.

Впродовж 2016 року виплати на спеціальний медичний догляд отримали 785 
інвалідів внаслідок трудового каліцтва, на постійний сторонній догляд – 2 727 
осіб, на побутове обслуговування – 3 385 потерпілих, при цьому кожен з цих по-
казників майже на 10% менше показників 2015 року – 867, 3020 та 3731 особа). 
Серед цих потерпілих відповідно 211, 426 та 476 – внутрішньо переміщені осо-
би. Загальна сума витрат на необхідні види догляду за звітний період склала 51,8 
млн. грн. (12,6 млн. грн., 23,9 млн. грн. та 15,3 млн. грн. відповідно).

Також за 2016 рік здійснено фінансування витрат на додаткове харчування 
125 інвалідам, що менше у порівнянні з 2015 роком на 13%      (144 особи), на за-
гальну суму 1,3 млн. гривень. 

Зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, 
та слуховими апаратами забезпечено 290 потерпілих, що на 2% менше показни-
ка 2015 року (297 потерпілих), на загальну суму 0,9 млн. гривень.

Крім цього, впродовж звітного періоду проводилась компенсація витрат на 
бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслу-
говування для 4021 інваліда (в тому числі - 166 внутрішньо переміщених осіб), 
що менше, ніж у 2015 році на 9% (4 414 інвалідів). Сума витрат за 2016 рік на ці 
цілі склала 1,0 млн. гривень. 

Видатки по перерахуванню коштів на страхові виплати потерпілим на вироб-
ництві (членам їх сімей) в 2016 році склали 23,8 млн. грн., що становить 100 % 
від запланованих видатків (послуги УДППЗ «Укрпошта» та банківських установ). 

Інші видатки страхової діяльності за звітний період становили 11,8 млн. грн., 
що складає 99,9% від показників, передбачених тимчасовими кошторисами на 
2016 рік.

На адміністративно-господарські видатки виконавчої дирекції Фонду та її ро-
бочих органів в 2016 році використано 382,9 млн. грн., що становить 100% від 
показників, передбачених тимчасовими кошторисами на 2016 рік, та 93,3% – в 
порівнянні до кошторисних призначень на зазначені цілі в 2015 році (410,3 млн. 
гривень). 

На кінець 2016 року залишок коштів становив 1 208,9 млн. гривень.
Розділ 1. Отримання доходів та використання страхових коштів Фонду

1.1. Доходи Фонду

Показники № 
рядка

Заплановано до-
ходів  

на 2016 рік (тис. 
грн.)

Надходження  
коштів  

у 2016 році 
(тис. грн.)

А Б 1 2
ДОХОДИ (всього), у тому числі: 7 930 922,7 7 502 796,4
Залишок коштів на початок року 1 590 420,2 590 420,2
Резерв коштів для забезпечення  
виконання завдань страхування від нещас-
ного випадку на початок року

2 0,0 0,0

Поточні надходження 3 7 340 502,5 6 912 376,2
Внески роботодавців  3.1 7 312 214,4 6 868 849,4
Кошти, що надійшли від стягнення пені та 
штрафів за адміністративні правопорушен-
ня з посадових осіб страхувальників

3.2 1 954,5 674,4

Добровільні внески та інші  
надходження, отримання яких  
не суперечить законодавству

3.3 26 333,6 42 852,4

у тому числі капіталізовані платежі 3.3.1 16 495,1 37 863,7
Прибуток, одержаний від розміщення тим-
часово вільних коштів Фонду,  
у тому числі резерву коштів,  
на вкладних (депозитних) рахунках

4 0,0 00,0

1.2. Видатки Фонду

Показники №
рядка

Заплановано  
видатків  

на 2016 рік  
(тис. грн.)

Витрачено коштів 
у 2016 році 
(тис. грн.)

А Б 1 2
ВИДАТКИ (всього), у тому числі: 6 294 128,0 6 293 870,8
Профілактика нещасних випадків  
на виробництві та професійних  
захворювань

1 4 505,9 4 504,9

Витрати, пов’язані з відшкодуванням  
Пенсійному фонду України виплачених ним 
пенсій по інвалідності внаслідок нещасного 
випадку на виробництві або професійного 
захворювання та пенсій у зв’язку з втратою 
годувальника, який помер внаслідок  
нещасного випадку на виробництві  
або професійного захворювання

2 241,5 239,9

Відшкодування шкоди, заподіяної  
працівникові внаслідок ушкодження  
його здоров’я або в разі його смерті 

3 5 509 337,0 5 509 177,8

Медична, професійна та соціальна  реабілі-
тація потерпілих на виробництві 4 361 696,0 361 645,9

Видатки по перерахуванню коштів  
(обслуговування банківськими установами 
та УДППЗ «Укрпошта»)

5 23 858,6 23 853,5

Судові витрати та виконавчий збір 6 2 237,0 2 228,3
Витрати на забезпечення діяльності  
по обслуговуванню потерпілих та інвалідів 7 5 090,8 5 089,2

Видатки на створення лікувально- 
профілактичної бази Фонду 8  0,0  0,0

Витрати на заходи по координації роботи  
зі страхувальниками 9 1 876,2 1 875,8

Витрати на виконання інших робіт, 
пов’язаних з координацією страхової  
діяльності

10 2 361,6 2 360,8

Забезпечення роботи правління  
та наглядової ради Фонду 11 0,0 0,0

Витрати на організацію роботи Фонду 12 382 923,4 382 894,7

Розділ  2. Стан охорони праці 
Страхові випадки, що зареєстровані робочими органами виконавчої дирекції Фонду 

у 2016 році (у порівнянні з 2015 роком)

випадки травматизму на виробництві
(згідно з складеними актами за формою Н-1)

випадки профзахворювань  
на виробництві (згідно із складеними  

актами за формою П-4)

травмовано осіб (всього) в т.ч. смертельно                                  2016 рік
(травмовано осіб)

2015 рік
(травмовано осіб)2016 рік 2015 рік 2016 рік 2015 рік

4 766 4592 364 360 1 603 1764

Розділ 3. Соціальні послуги потерпілим

Показники №
рядка

Заплановано  
видатків 

на 2016 рік
(тис. грн.)

Витрачено  
коштів

у 2016 році
(тис. грн.)

Кількість  
потерпілих,  

які отримали  
соціальні  

послуги у 2016 
році

А Б 1 2 3
Медична, професійна  
та соціальна реабілітація  
потерпілих на виробництві 

3 361 696,0 361 645,9

Витрати на лікування потерпілих 
на виробництві та їх медичну  
реабілітацію

3.1 57 172,4 57 166,1 11 921

Витрати на санаторно-курортне 
лікування 3.2 116 774,6 116 767,3 9 586

Витрати на технічні та інші засоби 
реабілітації 3.3 36 298,8 36 293,5 5 337

Витрати на зубопротезування 3.4 52,2 51,9 13
Витрати на очне протезування, 
придбання окулярів  
і контактних лінз

3.5 82,3 81,5 52

Витрати на слухові апарати 3.6 769,6 768,5 225
Витрати на  лікарські засоби  
та вироби медичного призначення 3.7 92 136,7 92 131,6 18 188

Витрати на додаткове харчування 3.8 1 258,7 1 257,4 125
Витрати на професійне навчання 
або перекваліфікацію за індивіду-
альними програмами реабілітації 
потерпілих та інші витрати 

3.9 25,6 25,5 1

Витрати на спеціальний  
медичний догляд 3.10 12 569,8 12 565,5 785

Витрати на постійний  
сторонній догляд 3.11 23 935,3 23 929,5 2 727

Витрати на побутове  
обслуговування 3.12 15 274,0 15 269,1 3 385 

Витрати на придбання спеціальних 
засобів пересування (коляски) 3.13 4 052,7 4 050,6 311

Витрати на соціальну  
реабілітацію потерпілих, в тому 
числі разова грошова допомога 
непрацюючим інвалідам

3.14 0,0 0,0

Компенсація витрат на бензин,  
ремонт і технічне обслуговування 
автомобілів та на транспортне  
обслуговування інвалідів

3.15 1 000,6 996,3 4 021

Витрати, пов’язані з забезпечен-
ням інвалідів автомобілями 3.16 292,7 291,6

Розділ 4. Страхові виплати потерпілим 

Показники №
рядка

Заплановано  
видатків  

на 2016 рік  
(тис. грн.)

Витрачено  
коштів за 
2016 рік                     

(тис. грн.)

Кількість  
потерпілих,  

які отримали 
страхові  
виплати  

у 2016 році 
А Б 1 2 3

Відшкодування шкоди,  
заподіяної працівникові внаслідок 
ушкодження його здоров’я або  
в разі його смерті

4 5 509 337,0 5 509 177,8 218 474

Допомога у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю  
до відновлення працездатності  
або встановлення інвалідності

4.1 69 871,9 69 868,3 8 970 

Одноразова допомога потерпілому         
в разі стійкої втрати професійної 
працездатності 

4.2 55 225,4 55 221,1 3 332 

Щомісячна страхова виплата                   
в разі часткової чи повної втрати 
працездатності, що компенсує  
відповідну частину втраченого  
заробітку потерпілого

4.3 5 082 572,1 5 082 468,2 207 293

Страхова виплата потерпілому  
при тимчасовому переведенні  
на легшу роботу

4.4 40,7 40,4 19

Одноразова допомога в разі  
смерті потерпілого 4.5 63 601,1 63 597,9 326 - утр.,

344 - сім’ї
Щомісячні страхові виплати  
особам,  які мають на це право  
в разі втрати годувальника

4.6 236 535,9 236 493,9 11 181

Витрати на поховання потерпілого 4.7 609,1 607,2 160
Витрати на відшкодування  
грошової суми за моральну  
(немайнову) шкоду за 
зобов’язаннями минулих років,  
що виникли до 23.02.2007 року

4.8 880,8 880,8 38

Розділ 5. Витрати на організацію роботи виконавчої дирекції Фонду 
та її робочих органів

Показники № 
рядка

Заплановано 
видатків 

на 2016 рік
(тис. грн.)

Витрачено 
коштів

 у  2016 році     
(тис. грн.)

А Б 1 2
Витрати на організацію роботи Фонду 5 382 923,4 382 894,7
Поточні видатки виконавчої дирекції Фонду    
та її робочих органів 5.1 382 923,4 382 894,7

Капітальні видатки виконавчої дирекції Фонду 
та її робочих органів 5.2 0,0 0,0

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

Звіт про виконання показників доходів та видатків
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань України за 2016 рік

№ 
п/п Показники бюджету 

Заплановані  
показники, 

тис. грн.

Виконання,  
тис. грн.

Відсоток вико-
нання (%)

 Залишок коштів  на початок року 590 420,2 590 420,2 100,0%
 Резерв коштів для забезпечення  

виконання завдань страхування від  
нещасного випадку  на початок року

0,0 0,0

І. Доходи
1 Поточні надходження 7 340 502,5 6 912 376,2 94,2%

1.1 Внески роботодавців 7 312 214,4 6 868 849,4 93,9%

1.2
Кошти, що надійшли від стягнення пені 
та штрафів за адміністративні правопору-
шення з посадових осіб страхувальників 

1 954,5 674,4 34,5%

1.3
Добровільні внески та інші надходження, 
отримання яких не суперечить  
законодавству

26 333,6 42 852,4 162,7%

2

Прибуток, одержаний від розміщення  
тимчасово вільних коштів Фонду,       
у тому числі резерву коштів на вкладних 
(депозитних) рахунках

0,0 0,0

 Всього доходів 7 340 502,5 6 912 376,2 94,2%
 Разом коштів з урахуванням  залишку   

та резерву коштів на початок року 7 930 922,7 7 502 796,4 94,6%

ІІ. Видатки 

1
Профілактика нещасних випадків    
на виробництві та професійних  
захворювань

4 505,9 4 504,9 100,0%

2

Витрати, пов’язані з відшкодуванням  
Пенсійному фонду України  
виплачених ним пенсій по інвалідності 
внаслідок нещасного випадку  
на виробництві або професійного  
захворювання та пенсій у зв’язку  
з втратою годувальника, який помер  
внаслідок нещасного випадку    
на виробництві або професійного  
захворювання

241,5 239,9 99,3%

3
Відшкодування шкоди, заподіяної  
працівникові внаслідок ушкодження його 
здоров’я або в разі його смерті 

5 509 337,0 5 509 177,8 100,0%

4 Медична, професійна та соціальна  
реабілітація потерпілих на виробництві 361 696,0 361 645,9 100,0%

5
Видатки по перерахуванню коштів  
(обслуговування банківськими  
установами та УДППЗ «Укрпошта») 

23 858,6 23 853,5 100,0%

6 Судові витрати та виконавчий збір 2 237,0 2 228,3 99,6%

7 Витрати  на забезпечення діяльності по 
обслуговуванню потерпілих та інвалідів 5 090,8 5 089,2 100,0%

8 Видатки на створення лікувально- 
профілактичної бази Фонду 0,0 0,0  

9 Витрати на заходи по координації роботи 
зі страхувальниками 1 876,2 1 875,8 100,0%

10
Витрати на виконання інших робіт, 
пов’язаних з координацією страхової  
діяльності

2 361,6 2 360,8 100,0%

11 Забезпечення роботи правління          
та наглядової ради Фонду 0,0 0,0

12 Поточні видатки виконавчої дирекції  
Фонду та її робочих органів 382 923,4 382 894,7 100,0%

13 Капітальні видатки виконавчої дирекції 
Фонду та її робочих органів 0,0 0,0

 Всього видатків 6 294 128,0 6 293 870,8 100,0%

 
Резерв коштів для забезпечення  
виконання завдань страхування  
від нещасного випадку на кінець року

0,0 0,0  

 Залишок коштів на кінець року 1 636 794,7 1 208 925,6 73,9%

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО. 
Днями під час торгів, орга-
нізованих аукціонним домом 
Phillips у Нью-Йорку, з мо-
лотка пішла робота україн-
ського скульптора Єгора Зі-
гури «Колос пробуджуєть-
ся». Покупець заплатив за 
неї 20 000 доларів — сума 
більш ніж удвічі перевищила 
оцінну вартість витвору, по-
відомляє портал української 
діаспори.  

«Після успішних торгів у 
Лондоні мені запропонува-
ли виставити її у Нью-Йорку. 
Це частина проекту «Після-
сьогодні». Він складається 
із серії колосів, кожен з яких 
передає той чи той  стан сус-
пільства або мої внутрішні 
переживання», — розповів 
Єгор Зігура в коментарі ви-
данню Bird in Flight.

«Символом цивілізації для 
більшості людей завжди бу-
ла греко-римська скульпту-
ра — починаючи з епохи Від-
родження людство спирало-

ся саме на античність, на-
ші цивілізації багато в чому 
схожі. Але ми досягли біль-
шого, індустріалізація і гло-
балізація дісталися до всіх 
куточків планети, вона трі-
щить під нашим тиском. Це 
шлях до падіння, — каже 
Єгор Зігура. — Одна з робіт 
серії «Колос загинув» була 
саме про це. Іншу — «Колос 
повсталий»  було створено 
після Революції гідності. 

«Колос пробуджується» 
— поки що остання скуль-
птура з цього проекту. Вона 
символізує надію на те, що 
людство прокинеться і все-
таки не переступить остан-
ню межу».

Роботи Єгора Зігури по-
чали виставляти на західних 
аукціонах лише торік. Та на-
віть за такий короткий тер-
мін вони встигли отримати 
визнання. Сам автор на за-
питання, чому такий успіх — 
усе ще рідкість для україн-
ського мистецтва, відпові-
дає: «Гадаю, причина в то-
му, що багато наших худож-
ників не стараються створю-

вати щось власне, а насліду-
ють світові тренди, граються 
в епатаж. Можливо, в сучас-
ному світі не вистачає саме 
якісного мистецтва».

Митець цінує баланс між 
активним розвитком і ста-
більністю. Можливо, саме 
тому його твори  часто по-
єднують пізнавальний жест, 
дослідження сенсів, експе-
рименти з матеріалами, які 
мають стосунок до сучас-
ного мистецтва, і прекрасні 
класичні, академічні форми. 
Його філософія втілюється 
в мудрості, що не потребує 
додаткових слів. 

Чи встоїть  
бронзовий «колос»?

Юрій ВАНІН 
для «Урядового кур’єра»

ПАМ’ЯТЬ НАРОДНА. Вес-
на несе сонячне тепло, добро 
перемагає зло, а сонце — 
темряву. Вона  дарує почут-
тя оновлення, радість віль-
ного життя. На початку бе-
резня Болгарія відзначає два 
свята: 1 — народне фоль-
клорне «Баба Марта» та 3 — 
День визволення Болгарії від 
османського ярма. Виступа-
ючи на урочистому прийнятті 

з цієї нагоди,  Надзвичайний 
і  Повноважний посол Респу-
бліки Болгарія Красімір Мін-
чев  розповів про національ-
ні традиції святкування. З на-
годи початку весни 1 березня 
заведено бажати одне одно-
му здоров’я і щастя, дарува-
ти мартениці, сплетені з чер-
воних та білих ниток. Черво-
ний колір символізує кохан-
ня, а білий — чистоту й ніж-
ність. Саме такі красиві виро-
би подарували гостям красу-
ні та їхні кавалери, одягнуті у 

болгарський та український  
національний  одяг. 

Велику увагу Красімір 
Мінчев присвятив 139-й  річ-
ниці визволення Болгарії від 
п’ятивікового османсько-
го поневолення. Це свято 
вважається одним з голо-
вних національних свят кра-
їни, днем  відродження Бол-
гарської держави. 3 берез-
ня 1878 року було укладе-
но  Сан-Стефанську мирну 
угоду, яка поклала край ві-
ковим стражданням болгар-

ського народу. Болгарія на-
завжди зберігатиме  пам’ять  
про героїв, які  допомогли її  
народові здобути волю і не-
залежність.

Пам’яті героїв був присвя-
чений і поминальний захід, 
проведений  3 березня бі-
ля пам’ятника, спорудженого 
в Києві  з ініціативи громад-
ськості на місці вічного спо-
чинку болгарських ополчен-
ців, які лікувалися в Київсько-
му військовому шпиталі та по-
мерли від тяжких ран. 

Болгарська весна у Києві

фОТОфАкТ

Багатодітні родини 
багаті талантами

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. Уже вшосте в Кам’янському районі на Черкащині 
відбувся щорічний фестиваль-конкурс «Таланти багатодітної роди-
ни». Нині в 237 багатодітних родинах району виховують 824 дитини. 
І кожна з них талановита по-своєму. Виявити неординарні здібнос-
ті юних допоміг фестиваль, який засвідчив: діти — не лише вокаліс-
ти, читці, танцівники, музиканти, художники, а й завзяті спортсме-
ни, які недавно показали свої високі досягнення на всеукраїнській 
арені у Кропивницькому. 

Не можна було не замилуватися співом і танцями, чудовою грою 
на народних інструментах цих відданих улюбленій справі дітей. Чит-
ці та художники також віртуозно виконували програму, підкорюючи 
дорослих безпосередністю, свіжим поглядом на навколишній світ. 
Родзинкою фестивалю стала трирічна Соломія Надворна, яка на 
професійному рівні декламувала вірш Тараса Шевченка «Сон».  

ФЛЕШМОБ. Тарас Шевченко ніколи не ставив матеріаль-
не вище за мораль чи світогляд. Поет з легкістю витрачав 
гроші і не ганявся за винагородами чи додатковими гонора-
рами. Утім, він,  напевне,  не заперечував би проти черго-
вого флешмобу від Київського метрополітену — 9 березня у 
столичному метро випробували новий вид разового квитка 

— читання поезії Великого Кобзаря в обмін на безкоштов-
ний проїзд. Щоправда, акція відбулася лише на трьох стан-
ціях і обмежилася кількома далеко не піковими годинами. Та 
чим глибше під землю — тим  більше переконуєшся: попри 
те, що вчора  більшості вистачило вивченого в школі, проро-
че  слово треба вивчати глибше. 

Єгор Зігура бачить 
завдання сучасного 
мистецтва в тому,  
щоб вносити гармонію  
в дійсність
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Про сумчан розкажуть 
реєстри

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МИНУВШИНА. Цікавою і захопливою видалася презентація 
науково- документального видання «Реєстри Сумського полку. 
1660—1664 роки», яка відбулася у Сумській міській бібліоте-
ці імені Тараса Шевченка. Широкому загалові й громадськості 
вперше представлено списки жителів Сум та навколишніх сло-
бід і містечок початку 1660-х років.

Як розповіли автори-упорядники історики Олександр Ал-
фьоров та Олександр Різниченко, книжку надруковано 
під грифом Інституту історії України Національної акаде-
мії наук України. Вона містить п’ять реєстрів козацького пол-
ку за чотири  роки — від 1660-го до 1664-го. Дані про дале-
ких предків і генеалогічну інформацію про старшинську вер-
хівку  свого часу виявили в московському архіві давніх актів. 
Усього іменний покажчик охоплює майже 14 тисяч персоналій. 
За словами упорядників, це тільки початок великого історично-
го пошуку. Вони мають намір продовжити роботу і надрукува-
ти всі відомі козацькі реєстри Сумського полку другої полови-
ни ХVII — першої половини ХVІІІ століття.  
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