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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Актриса Ада Роговцева
поділилася з «УК» думками
про країну і про себе 
під час виступу в рідному
Глухові 

ЦИФРА ДНЯ

Назріла потреба
оновлення шахт

ЕНЕРГЕТИКА. Найближчим часом відповідно до доручення
Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана міністр енергетики та
вугільної промисловості Ігор Насалик презентує план модерні-
зації шахт. Цього року уряд планує спрямувати на це 1,8 мільяр-
да гривень, повідомляє департамент інформації та комунікацій
з громадськістю Секретаріату Кабміну. 

«Треба налагодити продаж вугілля. У нас є ідея створити
майданчик, на якому ми могли б проводити публічні торги ву-
гіллям. Відповідну роботу в уряді проводимо, — наголосив Во-
лодимир Гройсман під час зустрічі з експертами щодо
напрацювання шляхів реформування енергетичного сектору
країни й механізмів лібералізації енергетичного ринку. — Тут є
кілька компонентів: реструктуризація шахт і наведення там ла-
ду, нові механізми торгівлі й створення умов імпорту електрич-
ної енергії».

Крім того, уряд зацікавлений у необхідності інституційного за-
безпечення прозорості ринку електроенергетики.

ЦИТАТА ДНЯ

Андрій ревА:
«В остаточному

варіанті
меморандуму 

нема збільшення
загального

пенсійного віку для
виходу на пенсію». 

Міністр соціальної політики про меморандум з МВФ 
як джентльменську угоду щодо намірів влади
проводити реформи 
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2
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА

Чи існують у сучасних
реаліях дієві інструменти,
які змусять Росію
виконати вирок
Міжнародного суду ООН?

І серце 
битиметься довго

ІНІЦІАТИВА. Національна академія наук і Центр дитячої
кардіології та кардіохірургії разом працюватимуть 
над програмою «Довголіття-кардіо»
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101,0%
становив, за даними Держстату, індекс

споживчих цін (індекс інфляції) у лютому
2017 року порівняно із січнем

Дерегуляція лякає лише чиновників
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд скасував майже 100 нормативно-правових актів, 
які перешкоджали веденню бізнесу

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Учора Кабінет Міністрів на
засіданні ухвалив рішення

про скасування майже 100 нор-
мативно-правових актів, які на

сьогодні не мають законодавчих
підстав і заважали веденню біз-
несу в Україні. І хоч протягом
двох місяців міністерства та ін-
ші органи можуть обґрунтувати
відновлення чинності цих нор-
мативно-правових актів, на-

вряд чи таких камбеків буде ба-
гато.

Коментуючи урядове  рішен-
ня,  Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман зазначив:
протягом кількох днів провів
зустрічі з представниками ук-

раїнського та іноземного бізне-
су, і всі вони наголошували на
тому, що недолугі регуляції
стримують економічне зростан-
ня й уповільнюють інвестуван-
ня в Україну. А це, на думку
Прем’єра, означає, що належ-

ного клімату в різних сферах
поки ще не створено. Разом з
тим, за його словами,  представ-
ники бізнесу відзначають
позитивні наслідки пев-
них кроків, які вже зробив
уряд. 2

Кардіохірурги Ілля Ємець (ліворуч) та Редигер Ланге (праворуч) виконали першу в світі ендоваскулярну заміну 
мітрального клапана людини
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документи

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

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

Повістка про виклик
Підозрюваний Журавльов Денис Миколайович, 24.11.1985 року народження, який 

проживає за адресою: Луганська область, Краснодонський район, с. Дружне, вул. 
Пушкіна, 30, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
15.03.2017 до військової прокуратури Львівського гарнізону за адресою: м. Львів, вул. 
Клепарівська, 20 (телефон: (032) 297-02-81), для проведення процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 42014140410000048 за підозрою Вас у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

ВП СГ ДП «НАЕК «Енергоатом» приймає пропозиції бірж для організації 

та проведення аукціонів з продажу незатребуваних у виробничо-господарській 

діяльності відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» 

товарно-матеріальних цінностей та вторинної сировини. Пропозиції приймаються 

до 17.03.2017 року на факс: (03636) 2-45-68 

та на електронну пошту AnNY@rnpp.atom.gov.ua.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача Чайку Оле-
га Олеговича (91021, м. Луганськ, кв. Степной, б. 18, кв. 
160) по цивільній справі №409/2386/16-ц (провадження 
№2/409/265/17) за позовом Чайки Оксани Геннадіївни про 
позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 20.03.2017 р. (резервна 
дата 23.03.2017 р.) о 13-00 годині в залі суду за адресою: 
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Біловодський районний суд Луганської області викли-

кає як відповідача у цивільній справі № 408/7851/16-ц 

(2/408/1832/16) за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Прохо-

рова Анатолія Олексійовича (30.10.1956 р.н., м. Довжанськ, 

Луганської області) про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 04 травня 2017 року о 10 го-

дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-

ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на 

підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове засідання 
як відповідачів Соболєва В’ячеслава Олександровича (м. Київ, пло-
ща Лесі Українки, 1); ТОВ «ГОЛОС.ЮА» (м. Київ, вул. М. Грушев-
ського, 28/2, Н/П № 43); ПАТ «КП в Україні» (м. Київ, вул. Кирилів-
ська, 104, 6-й поверх), по цивільній справі № 757/5958/17-ц за по-
зовом Маліка Павла Семеновича до Соболєва В’ячеслава Олек-
сандровича, ТОВ «ГОЛОС.ЮА», ПАТ «КП в Україні», про захист 
честі, гідності і ділової репутації, яке відкладено на 31 березня 
2017 року на 12:15 і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хреща-
тик, 42 а, каб. 14, суддя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше не подані докази.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в 

судове засідання, справа буде розглядатися у відсутності відпо-
відачів за наявними у справі доказами.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим про час 
та місце розгляду справи.

Оголошення про намір передати в оренду державне майно, щодо якого надійшла заява
Назва органу управління: Управління справами Апарату Верховної Ради України.
Балансоутримувач: ДП «Державний будівельний комбінат»;
Юридична адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, код ЄДРПОУ: 21586524. 
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заявка.
1. Найменування об’єкта: частина нежитлового приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8.
Загальна площа: 37,7 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 90490 грн. станом на 31.01.2017 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: розміщення складського приміщення.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів з дня опублікування ого-

лошення, за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 12 б. Додаткова інформація за тел.(044) 255-61-66. Зая-
ви подаються в окремих конвертах з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місце-
знаходження об’єкта оренди.

У разі надходження двох та більше заяв на об’єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди від-
повідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна».

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/512/2017 за обвинуваченням Царьова О. А. 
за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 2201600000000047 від 02.03.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 16.03.2017 ро-
ку о 14 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, 
вул. Дегтярівська 31А, 513 каб.

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.

Суддя П. Л. Слободянюк

Кобеляцький районний суд Полтавської облас-
ті викликає представника Дочірнього підприємства 
«Хлібзавод» ТОВ «Добродія Трейд» (останнє відоме 
місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Лутугинська, 
116) як відповідача в судове засідання по цивільній 
справі за позовом Рибалка Людмили Петрівни до 
Дочірнього підприємства «Хлібзавод» ТОВ «Добро-
дія Трейд» про припинення трудових правовідносин.

Судове засідання відбудеться 17 березня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. (резервна дата 5 квітня 2017 року 
о 09 год. 30 хв.) у приміщенні суду за адресою: м. Ко-
беляки, вул. Шевченка, 16/25, Полтавська обл.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу бу-
де розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Т. М. Мороз

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає:

Цивільну справу № 243/9208/16-ц за позовом Кар-
наушенка Сергія Борисовича до Карнаушенко Любо-
ві Олексіївни про розірвання шлюбу. Останнє відо-
ме місце проживання відповідачки Карнаушенко Лю-
бові Олексіївни: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Чернікова, буд. 36, кв. 1.

Відповідачка викликається до суду на 17 березня 
2017 року на 12 год. 45 хв. для участі у судовому за-
сіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття в 
судове засідання, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за його відсутністю. 

Суддя О. В. Ільяшевич

Першотравневий районний суд м. Чернівці викли-
кає Ситого Дениса Олександровича, 29.12.1981 року 
народження, останнє відоме місце проживання яко-
го за адресою: м. Чернівці, вул. Білоруська, 30 б/22 
як відповідача у судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» до Ситого Дениса Олександровича 
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 20 березня 2017 
року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого 
районного суду, розташованого за адресою: м. Чер-
нівці, вул. Головна, 105, каб.№2.

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

Суддя І. В. Іщенко

Новоайдарський районний суд викликає Новикова 
Дениса Сергійовича як відповідача в судове засідан-
ня за позовом Новикової Юлії Михайлівни до Нови-
кова Дениса Сергійовича про розірвання шлюбу, що 
відбудеться 15 березня 2017 року о 10.30 годині в 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт 
Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Б. Мартинюк

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті (вул. Свободи, 10, м. Бахмут, 84500) розглядає апеляційну скаргу проку-
рора прокуратури Донецької області на ухвалу Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 30 листопада 2016 
року про повернення обвинувального акта у кримінальному провадженні №42015050000000114 відносно Гнесь Романа Ана-
толійовича, Штепи Олександра Сергійовича, Полякова Євгена Олександровича, Харитоненка Анатолія Олександровича за ст. 
2583 ч. 1 КК України.

Обвинувачені по справі: Гнесь Роман Анатолійович, зареєстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 28, кв.45; 
Штепа Олександр Сергійович, зареєстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 38, кв. 17; Поляков Євген Олексан-
дрович, зареєстрований за адресою: м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 46, кв. 4; Харитоненко Анатолій Олександрович, зареє-
стрований за адресою: м. Бахмут, вул. Красноармійська, буд. 38, кв.19, викликаються на судове засідання, яке відбудеться 
16 березня 2017 року на 10 годину 30 хвилин до апеляційного суду Донецької області для участі у розгляді справи за адре-
сою: м. Бахмут, вул. Свободи, 10. У випадку відкладення судового засідання наступний розгляд відбудеться 23 березня 2017 
року о 09 годині 00 хв.

У випадку неприбуття, обвинувачені повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх від-
сутності.

Суддя Д. О. Круподеря

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Правекс-Банк» до 
Євдокимова Валерія Ігоровича про стягнення забор-
гованості. Відповідач по справі Євдокимов Валерій 
Ігорович (зареєстрований за адресою: 83092, м. До-
нецьк, вул. 230 Стрілецької Дивізії, 30/1), виклика-
ється на 16 березня 2017 року на 10.30 год. до суду, 
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає як відповідача Фещака Олега Ігоровича (останнє 
відоме місце проживання: вул. Данила Галицького, 5, кв. 75,  
м. Тернопіль) у судове засідання по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Фещака Олега Ігоровича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, розгляд 
якої відбудеться 23 березня 2017 року о 17 год. 00 хв. в примі-
щенні Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м Тер-
нопіль, вул. Котляревського, 34.

Відповідач вправі подати заперечення проти позову із поси-
ланням на докази, якими воно обґрунтовується. У разі неявки 
відповідача до суду, справу буде розглянуто у його відсутності.

Суддя В. В. Ромазан

Первомайський міськрайонний суд Харківської області викликає Якимову 
Ірину Вікторівну, 04.07.1967 року народження, місце проживання якої неві-
домо, у судове засідання, призначене на 20 березня 2017 року о 15 годині 00 
хвилин по цивільній справі № 632/2307/16-ц, пров. № 2/632/69/17 за позовом 
ТОВ «Кредитні ініціативи» до Якимової Ірини Вікторівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Роз’яснюються наслідки неприбуття. Пе-
редбачені статтями 169, 224 ЦПК України, а саме: можливість ухвалення зао-
чного рішення суду.

Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Первомайський, вул. Бугайчен-
ко, 34, зал судових засідань № 4.

Суддя О. В. Кочнєв

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знаходиться 
цивільна справа № 510/1645/15-ц за позовом ПАТ «Альфа банк» до Коліогло 
Аркадія Пантелійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання по справі призначено на 30.03.2017р. о 08 годи-
ні 00 хвилин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська область,  
м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Дудник В. І., тел. (04840)42129.

Суд викликає відповідача Коліогло Аркадія Пантелійовича, остання відома 
адреса: Одеська обл., м. Рені, вул. Тиха, 169 а.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача Коліогло Аркадія Панте-
лійовича, справа буде розглянута без його участі.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 березня 2017 р. № 124 
Київ

Про внесення змін до Порядку  
використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для забезпечення 
підготовки та проведення пісенного конкурсу 

«Євробачення-2017»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному  бю-

джеті для забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу  «Євро-
бачення-2017», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 
січня 2017 р. № 29 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 12, ст. 338), зміни, 
що додаються. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 березня 2017 р. № 124

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для забезпечення підготовки та проведення 
пісенного конкурсу «Євробачення-2017»

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті за програмою «Забезпечення підготовки та проведення 
пісенного конкурсу «Євробачення-2017» (далі — бюджетна програма).

Джерелами формування бюджетної програми є кошти загального фонду 
державного бюджету та кошти субвенції з міського бюджету м. Києва держав-
ному бюджету на виконання заходів із забезпечення організації та проведення 
у м. Києві пісенного конкурсу «Євробачення-2017» (далі — бюджетні кошти).».

2. Доповнити Порядок пунктом 31 такого змісту:
«31. Держкомтелерадіо для отримання коштів субвенції з міського бюджету 

м. Києва державному бюджету на виконання заходів із забезпечення організа-
ції та проведення у м. Києві пісенного конкурсу «Євробачення-2017» відкриває 
спеціальний рахунок за бюджетною програмою та перераховує отримані кошти 

на спеціальний рахунок ПАТ »НСТУ», відкритий в Головному управлінні Казна-
чейства у м. Києві.

Держкомтелерадіо відображає перераховані кошти як зменшення надхо-
дження, а ПАТ «НСТУ» відображає отримані кошти як надходження коштів.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 1 березня 2017 р. № 128-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
публічного акціонерного товариства 

«Центренерго» на 2017 рік
Затвердити фінансовий план публічного акціонерного товариства «Центр-

енерго» на 2017 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області  
(вул. Д. Галицького, 22 м. Дубно Рівненської області) викликає 
в підготовче судове засідання на 11 годину 00 хвилин 14 берез-
ня 2017 року обвинуваченого Зарембо Андрія Анатолійовича, 11 
березня 1988 року народження, уродженця м. Сургут Тюмен-
ської області Російської Федерації, зареєстрованого вул. Волин-
ської Дивізії, буд. 31, кв. 62, м. Рівне Рівненської області України, 
останнє відоме місце перебування вул.Чехова, 49, м. Сургут Тю-
менської області Російської Федерації у кримінальному прова-
дженні №12012190080000136 відносно Зарембо Андрія Анато-
лійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України та розгляду клопотання про здій-
снення спеціального судового провадження.

Відповідно до ст.ст. 297-5, 323 КПК України з моменту опублі-
кування повістки про виклик, обвинувачений вважається належ-
ним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Р. В. Ралець

Томаківський районний суд Дніпропетровської області 
повідомляє про слухання цивільної справи № 195/191/17-ц 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Єнікеєвої Ольги Степа-
нівни про стягнення заборгованості.

До суду на слухання справи викликається як відповідачка: 
Єнікеєва Ольга Степанівна, відоме місце проживання: 53514, 
с. Чайки Томаківського району Дніпропетровської області, 
вул. Степова, 4.

Слухання справи відбудеться 15 березня 2017 року о 
08.20 годині, за адресою: Томаківський районний суд, смт 
Томаківка, вул. Леніна, 28 Дніпропетровської області.

У випадку неявки відповідачки у зазначене місце та час, 
вищевказана справа буде розглянута без вашої участі на під-
ставі наявних у справі доказів та буде винесено заочне рі-
шення.

Суддя Д. М. Скрипченко

Томаківський районний суд Дніпропетровської області 
повідомляє про слухання цивільної справи № 195/170/17-ц 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Трофімової Надії Вікто-
рівни про стягнення заборгованості.

До суду на слухання справи викликається як відповіда-
чка: Трофімова Надія Вікторівна, відоме місце проживання: 
53563, с. Вищетарасівка, Томаківського району, Дніпропе-
тровської області, вул. Шевченка, 11.

Слухання справи відбудеться 15 березня 2017 року о 
08.00 годині, за адресою: Томаківський районний суд, смт 
Томаківка, вул. Леніна, 28 Дніпропетровської області.

У випадку неявки відповідачки у зазначене місце та час, 
вищевказана справа буде розглянута без вашої участі на під-
ставі наявних у справі доказів та буде винесено заочне рі-
шення.

Суддя Д. М. Скрипченко

Отрошка Віктора Вікторовича, який 
мешкає за адресою: кв. Ткаленка, буд. 10, 
кв. 20, м. Антрацит, Луганської області, 
як відповідача викликають у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/431/269/17 
за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до 
Отрошка В.В. про стягнення заборгова-
ності за договором кредиту, яке відбу-
деться 13 березня 2017 року о 13 годи-
ні 15 хв., в приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру, 38а.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Березка
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Інформація Національної академії педагогічних 
наук України про використання коштів 

Державного бюджету за 2016 рік
Метою діяльності Національної академії педагогічних наук України є 

здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні 
наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології, всебічне на-
укове супроводження всіх освітніх рівнів. Завдання, спрямовані на до-
сягнення мети: 

– здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень 
у галузі освіти, педагогіки і психології, упровадження в освітню та ін-
ші види соціальної практики продукції, підготовленої за результатами 
НДР;

 – підготовка та атестація наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі 
наук про освіту, педагогіки і психології;

– зберігання педагогічних та освітніх пам’яток, які складають націо-
нальне надбання; 

– організація планування та моніторинг діяльності установ НАПН 
України;

– підготовка фахівців вищої освіти, підвищення кваліфікації та пере-
підготовка кадрів (післядипломна освіта).

Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (з 
урахуванням змін) Національній академії педагогічних наук України за-
тверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 98841,0 
тис. грн., за спеціальним фондом (власні надходження бюджетних 
установ) – 16218,2 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551020 «Наукова і організаційна діяль-
ність Президії НАПН України» на 2016 р. затверджено видатки за за-
гальним фондом у сумі 12080,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 
987,9 тис. грн., касові видатки за загальним фондом становили 12076,8 
тис. грн., за спеціальним фондом – 952,5 тис. грн. За рахунок коштів 
зазначеної бюджетної програми здійснювалася виплата довічної пла-
ти за звання дійсним членам (академікам) та членам-кореспондентам 
(5865,6 тис. грн.), утримувався апарат Президії НАПН України.

За бюджетною програмою 6551030 «Фундаментальні дослідження, 
прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за дер-
жавними цільовими програмами і державним замовленням у сфері пе-
дагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка роз-
витку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне 
надбання» на 2016 р. затверджено видатки за загальним фондом у су-
мі 72442,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 4692,0 тис. грн., касові 
видатки за загальним фондом становили 72413,5 тис. грн., за спеціаль-
ним  фондом – 4419,2 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2016 р. кошти загального фон-
ду використовувалися за наступними напрямами: проведення фунда-
ментальних досліджень – 48729,2 тис. грн.; прикладних досліджень – 
16966,2 тис. грн.; підготовку наукових кадрів – 6703,1 тис. грн.; фінан-
сову підтримку наукового об’єкту, що становить національне надбан-
ня – 15 тис. грн.

Виконання наукових досліджень у 2016 р. здійснювалося в 12 нау-
кових установах НАПН України. Забезпечено виконання 74 фундамен-
тальних та 26 прикладних досліджень у сфері педагогічних, психоло-
гічних та філософських наук.

У 2016 р. випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 49 
осіб, у тому числі за загальним фондом – 41, за спеціальним фондом 
– 8; випуск аспірантів без відриву від виробництва становив – 46 осіб, у 
тому числі за загальним фондом – 15, за спеціальним фондом – 31; ви-
пуск докторантів становив 22 особи за загальним фондом.

У 2016 р. прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 24 
особи, у тому числі за загальним фондом – 21, за спеціальним фондом 
– 3; прийом аспірантів без відриву від виробництва становив 30 осіб за 
спеціальним фондом; прийом докторантів становив 6 осіб за спеціаль-
ним фондом.

За бюджетною програмою 6551060 «Підвищення кваліфікації керів-
них кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної осві-
ти ІІІ-ІV рівнів акредитації» у 2016 р. затверджено видатки за загальним 
фондом у сумі 14318,2 тис. грн., за спеціальним фондом – 10538,3 тис. 
грн., касові видатки за загальним фондом становили 14318,2 тис. грн., 
за спеціальним фондом – 10094 тис. грн. Видатки загального фонду на 
підвищення кваліфікації становили 13889,6  тис. грн., на підготовку на-
уково-педагогічних кадрів – 428,6 тис. грн. 

У 2016 р. за бюджетною програмою 6551060 здійснено випуск: слу-
хачів курсів підвищення кваліфікації чисельністю 5866 осіб, у тому чис-
лі за загальним фондом – 4918, за спеціальним фондом – 948; студен-
тів заочної форми навчання за спеціальним фондом – 277 осіб; студен-
тів денної форми навчання за спеціальним фондом – 26 осіб; аспірантів 
без відриву від виробництва – 7 осіб, у тому числі за загальним фондом 
– 3, за спеціальним фондом – 4; аспірантів з відривом від виробництва 
2 особи у тому числі за загальним фондом – 1, за спеціальним фондом 
– 1; докторантів – 1 особа за загальним фондом.

Публічне представлення Інформації Національної академії педагогіч-
них наук України про використання коштів Державного бюджету Украї-
ни за 2016 р. відбудеться 14 березня 2017 р. у приміщенні конференц-
залу НАПН України (вул. Січових Стрільців, 52 А, початок о 15 год.).

Інформація Національної академії педагогічних наук України про ви-
користання коштів Державного бюджету України за 2016 р. розміщена 
на web-сайті НАПН України:  www.naps.gov.ua. 

Новоайдарський районний суд викликає Постнікова Святослава Ми-
хайловича як відповідача в судове засідання за позовом Постнікової 
Дар’ї Олексіївни до Постнікова Святослава Михайловича про розірван-
ня шлюбу та стягнення аліментів, що відбудеться 16 березня 2017 року 
о 15.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт 
Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Б. Мартинюк

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області викликає Гу-

льову Валентину Миколаївну по цивільній справі № 357/13277/16-ц за 

позовом Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» до Гульо-

вої Валентини Миколаївни про стягнення заборгованості за договором 

на 17 березня 2017 року о 14 год. 00 хв. Адреса суду: м. Біла Церква, 

вул. Першотравнева, 4а, зал суду №4.

Суддя О. В. Бондаренко

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області викликає Паращенка 
Андрія Сергійовича, 18.07.1988 р.н., останнє відоме місце проживання: вул. Зої 
Космодем’янської, 25, м. Жмеринка Вінницької області, в судове засідання як 
відповідача у цивільній справі № 130/2771/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Паращенка Андрія Сергійо-
вича про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 08.30 год. 17.03.2017 року 
за адресою: вул. Образцова, 6, м. Жмеринка, Вінницька область.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за його 
відсутності за наявними в ній доказами. Про причини неявки суд необхідно по-
відомити.

Суддя К. Шепель

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Огло Любові Балаєвни, Огло Ро-
мана Майоровича до Коваленко Кіри Євгеніївни про позбавлення батьківських прав, 
Приморський районний суд міста Маріуполя викликає як відповідача Коваленко Кіру 
Євгеніївну, останнє місце проживання якої є: місто Маріуполь, вулиця Північна, буди-
нок 32, в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, проспект Будівельників, буд. 52 а, кабінет №3, 6 на 08-00 годину 15 березня 2017 
року та на 08-00 годину 28 березня 2017року.

Відповідачу пропонується в разі неявки повідомити суд про причини. В разі неявки 
без поважної причини, справа може бути розглянута у відсутності відповідача.

Суддя Н. М. Курбанова

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області викликає в судове за-
сідання Дорошенка Руслана Олександровича як відповідача по цивільній спра-
ві № 651/56/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дорошенка Руслана Олек-
сандровича про стягнення заборгованості на 15.03.2017 року об 11.00 годині.

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

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, від-
повідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, тому у ви-
падку відсутності відомостей про причину неявки Дорошенка Руслана Олексан-
дровича, повідомленого належним чином або причину неявки буде визнано су-
дом неповажною — суд вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (у заочному порядку).

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає 
Криницького Сергія Ярославовича як відповідача по цивіль-
ній справі за номером провадження №2/323/269/17, справа 
№323/352/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Криниць-
кого Сергія Ярославовича про стягнення заборгованості, яку 
призначено до розгляду о 09 год. 30 хв. 16 березня 2017 ро-
ку в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Орі-
хів, вул. Йохана Янцена, (К. Маркса), 27а, каб. №14.

Суддя Мінаєв М. М.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області викликає як відпо-
відача Шаповалова Сергія Валерійовича (проживає: вул. Леніна, 1, с. Веселий 
Кут Новоукраїнського району Кіровоградської області) та повідомляє, що 14 бе-
резня 2017 року о 08.45 годині в залі № 2 (суддя Гарбуз О.А.) відбудеться роз-
гляд цивільної справи №396/2104/16-ц за позовом ПАТ АБ «Укргазбанк» до Ша-
повалова Сергія Валерійовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомле-
ний належним чином про дату, час та місце розгляду справи і у випадку неявки 
справа буде розглянута у його відсутність.

Адреса суду: м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 34 Кіровоградської області.
Суддя О. А. Гарбуз

Макарівський районний суд Київської області викликає за 
адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, б.35, на 
15.03.2017 року на 16.40 відповідача Шкримбала Костянти-
на Леонідовича по цивільній справі 370/734/16-ц за позовом 
ПАТ КБ «Приват Банк» до Шкримбала Костянтина Леонідо-
вича про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута 
за відсутності вказаних осіб. 

Суддя Н. Б. Мазка

Конкурс на заміщення вакантних посад!
Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний універ-

ситет» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 
- Завідувач кафедри хірургічних хвороб №1-1 ст.
- Завідувач кафедри внутрішніх та професійних хвороб – 1 ст.
- Завідувач кафедри патоморфології, гістології та судової медици-

ни – 1 ст.
- Завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицьової 

хірургії – 1 ст.
- Завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профі-

лактики стоматологічних захворювань – 1 ст.
- Завідувач кафедри терапевтичної стоматології – 1ст.
- Завідувач кафедри фармакології, патофізіології, клінічної фарма-

кології і фармації, технології ліків -1ст.
- Завідувач кафедри загальної гігієни, соціальної медицини та ЕОЗ,  

мікробіології та імунології– 1 ст.
Бажано знання англійської мови! 
Термін подачі документів – місяць з дня опублікування оголошення.

Довідки за адресою: 01004, м. Київ, вул. Л.Толстого, 9 (відділ кадрів), 
телефон: .(044)238-68-57, e-mail hr@kmu.edu.ua

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в якості відповідача 
Крупенева Геннадія Миколайовича за позовом Крупеневої Людмили 
Василівни до Крупенева Геннадія Миколайовича про стягнення алімен-
тів на утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання. Судо-
ве засідання відбудеться 14.03.2017 р. о 09 год. 40 хв. у приміщенні Су-
воровського районного суду м. Одеси зa адресою: м. Одеса, вул. Чор-
номорського козацтва, 68, зала судових  засідань № 19. У разі неявки 
Крупенева Геннадія Миколайовича у судове засідання, воно буде про-
ведене у його відсутність.

Суддя Виноградова Н. В.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 16.03.2017 р. 
о 09-30  год. в приміщенні суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи за позовом Тищен-
ко Ніни Іванівни до Смірнової Світлани Сергіївни, третя особа — Центр на-
дання адміністративних послуг Херсонської міської ради, про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житловим приміщенням та знят-
тя з реєстраційного обліку. Просимо відповідачку Смірнову Світлану Сергі-
ївну з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку неявки відповідачки, 
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Талалаївський районний суд Чернігівської області викликає в судове засідан-
ня, Ганноченка Юрія Михайловича, 15.11.1977 р.н., останнє відоме зареєстрова-
не місце проживання: с. Стара Талалаївка, вул. Вишнева, б. 21 Талалаївського ра-
йону Чернігівської області як відповідача у цивільній справі № 747/139/17 за по-
зовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Ганноченка Юрія Михайловича про стягнен-
ня заборгованості.

Судовий розгляд справи відбудеться о 09.00 год. 16 березня 2017 року,  
під головуванням судді Косенко Ю. Л. в приміщенні Талалаївського районного 
суду за адресою: вул. Центральна, 38, смт Талалаївка Чернігівської області.

Відповідачу необхідно з’явитись в судове засідання. В разі неявки відповіда-
ча без поважної причини або неповідомлення суду про причину неявки, спра-
ва буде розглянута на підставі наявних у справі доказів, з винесенням заочно-
го рішення. Відповідач має право отримати в суді копію позовної заяви з дода-
ними матеріалами та надати суду заперечення на позов, та докази на обгрунту-
вання заперечень.

Чугуївський міський суд Харківської області викликає в судове засідання на 11 
годину 30 хвилин 16 березня 2017 року як відповідача Чепенка Івана Михайло-
вича, 12.04.1988 року народження, останнє відоме місце проживання: Харківська 
обл., Чугуївський р-н, с. Кам’яна Яруга, вул. Кірова, буд. 27, по цивільній спра-
ві №636/4606/16-ц, провадження №2/636/184/17 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Чепенка Івана Михайловича про стягнення заборгованості.

Цивільне провадження буде розглядатися у приміщенні Чугуївського місько-
го суду Харківської області за адресою: м. Чугуїв, пл. Соборна, б. 2, зал судових 
засідань №13.

За неможливості явки, відповідач зобов’язаний повідомити суд про причи-
ни неявки.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин, або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності на під-
ставі наявних у ній доказів із ухваленням заочного рішення.

Суддя О. П. Дьоміна

Олександрівський районний суд Донецької області (84000, Донецька область, 
Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Шкільна, 1) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«Правекс-Банк» до Солодовник Володимира Володимировича про стягнення 
боргу за кредитним договором.

Відповідач у справі Солодовник Володимир Володимирович, 27.11.1979 ро-
ку народження, останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, Олександрів-
ський район, смт Олександрівка, вул. Радянської Конституції, 23/2, викликаєть-
ся 14 березня 2017 року на 16:00 годину до суду для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується подати суду письмове заперечення проти позову із 
зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення.

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

Суддя І. А. Попович

В провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва під голову-
ванням судді Гречаної С. І. здійснюється спеціальне судове провадження  
№ 490/6728/16-к у кримінальному провадженні № 22014150000000119 за об-
винуваченням Якуніна Микити Юрійовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Центрального районно-
го суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів 41/12, каб. 9,  
(засоби зв’язку 0512-58-82-44) призначені:

- на 14 год. 30 хв. 15 березня 2017 р.
- на 10 год. 00 хв. 16 березня 2017 р.
- на 14 год. 30 хв. 06 квітня 2017 р.
викликається обвинувачений Якунін Микита Юрійович, 23.11.1984 року на-

родження, громадянин Російської Федерації, останнє відоме місце проживан-
ня в Україні: м. Миколаїв, вул. Лазурна, б. 10-В, кв. 91.

Явка обвинуваченого обов’язкова. В разі наявності поважних причин, че-
рез які обвинувачений може не з’явитися в підготовче судове засідання, 
зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про неможливість з’явлення.

Ст. 138 КПК України: 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 рі-

шення;
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 лі-

куванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад;

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. 
Ст. 139 КПК України: Наслідки неприбуття на судовий виклик

Якщо обвинувачений, 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 при-
чин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається 
грошове стягнення у розмірі:

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

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

2. У  випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до обвинувачено-
го може бути застосовано привід.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Ірпінський міський суд викликає Третякова Сергія 
Олександровича, останнє відоме місце проживання: 
01021, м. Київ, вул. Шовковична, 7-а, кв. 72, як від-
повідача по справі за позовом Бондар Еліни Валері-
ївни до Третякова Сергія Олександровича, Головно-
го територіального управління юстиції у Київській 
області, третя особа: Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Вердикт Фінанс» про визнання дого-
вору купівлі-продажу дійсним, визнання права влас-
ності на квартиру та звільнення майна з-під арешту, в 
судове засідання, яке відбудеться 17.03.2017 р. о 08 
год. 55 хв. в приміщенні Ірпінського міського суду, 
за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неяв-
ки справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учас-
ники  процесу вважаються належним чином повідо-
мленими про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

В провадженні Рубіжанського районного суду Лу-
ганської області перебуває цивільна справа за позо-
вом ПАТ «Альфа Банк» до Ключко Наталії Миколаїв-
ни про стягнення заборгованості.

Рубіжанський районний суд Луганської області 
викликає Ключко Наталію Миколаївну в судове за-
сідання 15 березня 2017 року о 08.00 для розгляду 
цивільної справи за позовом ПАТ «Альфа Банк» до 
Ключко Наталії Миколаївни про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться за адресою Рубіжанського 
районного суду Луганської області (м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34).

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня проти позову та докази їх підтвердження. У випад-
ку неявки відповідачки в судове засідання та непові-
домлення суду про причини неявки позов буде роз-
глянутий за її відсутністю за наявними в матеріалах 
справи доказами.

Суддя В. В. Москаленко

Бучацький районний суд Тернопільської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Коро-
вець Марію Михайлівну, місце знаходження якої не-
відоме, останнє місце проживання: с. Підзамочок Бу-
чацького району Тернопільської області, по справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Коровець Марії Михай-
лівни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 15 бе-
резня 2017 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини.

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

Суддя В. Б. Федорончук

Бучацький районний суд Тернопільської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Явор-
ного Івана Івановича, місце знаходження якого неві-
доме, останнє місце проживання: с. Стінка Бучацько-
го району Тернопільської області, по справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Яворного Івана Іванови-
ча про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 15 бе-
резня 2017 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу бу-
де розглянуто у відсутності відповідача, згідно із ч.4 
ст.169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходить-
ся цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Головного управління 
по м. Києву та Київській області до Престинського Романа Анатолійови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено на 11 квітня 2017 
року о 15 годині 30 хвилин у Шевченківському районному суді м. Києва 
(адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 409).

Суд викликає у судове засідання Престинського Романа Анатолійо-
вича як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача, справа буде 
розглянута за наявними матеріалами.

Суддя О. Ф. Малинников

У провадженні Заставнівського районного суду Чернівецької облас-
ті знаходиться цивільна справа № 716/1512/16-ц за позовом Фролен-
кової Інни Юріївни до Фроленкова Руслана Павловича про розірвання 
шлюбу.

Розгляд зазначеної справи призначено на 14.00 год. 16 березня 2017 
року в приміщення Заставнівського районного суду Чернівецької об-
ласті, за адресою: м. Заставна, вул. Незалежності, 95, каб. №5, суддя 
Пухарєва О.В.

Суд викликає як відповідача Фроленкова Руслана Павловича, 
02.09.1984 року народження, останнє відоме місце реєстрації та про-
живання м. Горлівка, вул. Українська, 93, кв. 72, Донецької області.

В разі вашої неявки справа розглядатиметься за наявними матеріа-
лами, що є в справі.

Суддя Пухарєва О. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає як відповідача в судове засідання Григоренко Ірину Василів-
ну, 29.08.1974 р.н., ідентифікаційний номер: 2726907641, по цивільній 
справі № 426/489/16-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Григоренко 
Ірини Василівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, що відбудеться 10.04. 2017 року о 10.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про стягнення заборго-
ваності за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до:

Відповідач Рижков Сергій Анатолійович, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Кондратенко, буд. 99, викликаєть-
ся 16 березня 2017 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-
зи. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відпові-
дача в судове засідання Кравцова Володимира Івановича в справі  
№ 433/46/17-2/433/151/17 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Кравцова Во-
лодимира Івановича про звернення стягнення на предмет застави.

Засідання відбудеться 16 березня 2017 року о 12 годині 00 хвилин за 
адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області повідомляє від-
повідача Зозулю Олега Олександровича, останнє відоме місце проживання: 
м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 6, кв. 23, про те, що судо-
вий розгляд цивільної справи за позовною заявою Кредитної спілки «Хмель-
ницьке кредитне товариство» до Зозулі Олега Олександровича про стягнен-
ня заборгованості, відбудеться 16 березня 2017 року о 09 год. 30 хв. за адре-
сою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності за на-
явними у справі доказами.

Суддя В. О. Мороз

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Провоторо-
ва Івана Володимировича, Черткову Тетяну Сергіївну, 
як відповідачів в судове засідання по цивільній спра-
ві № 426/16229/16-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс 
Банк» до Провоторова Івана Володимировича, Черт-
кової Тетяни Сергіївни про стягнення заборгованос-
ті, що відбудеться 17 березня 2017 року о 09.00год.

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

Суддя А. С. Река

Малиновський районний суд м. Одеси викликає 
Сеніч Віталія Анатолійовича, останнє відоме міс-
це проживання: м. Одеса, вул. Судобудівельна, 21, 
кв. 9, 13, у судове засідання по цивільній справі за 
позовом Васькова Юрія Юрійовича до Сеніч Віта-
лія Анатолійовича про стягнення заборгованості за 
договором позики, яке призначене до слухання на 
20.03.2017 року о 09 год. 15 хв. у каб. № 213 суду за 
адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних 
причин, розгляд справи буде проведено за вашої від-
сутності за наявними у справі доказами.

Суддя Сегеда О. М.

Залізничний районний суд м. Львова викликає Ми-
ханишин Степана Івановича як відповідача по справі за 
позовом Залізничної районної адміністрації Львівської 
міської ради до Миханишин Степана Івановича, з учас-
тю третіх осіб Львівського комунального підприємства 
«Левандівка», Арсійович Василя Петровича про визна-
ння особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням на 15 год. 50 хв. 06 квітня 2017 року 
за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 3, каб. 10.

У випадку неявки відповідача у судове засідання на 
вказану дату, розгляд справи буде проведений у його 
відсутності.

Суддя Румілова Н. М.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 
області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. 
Кібрика, 11, каб. 18,) викликає Слухай Валерія Воло-
димировича, як відповідача в судове засідання, яке 
відбудеться 16.03.17 року о 08-00 годині за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП 
Факторинг Україна» (далі — ТОВ «ОТП Факторинг 
Україна») до Слухай Валерія Володимировича про 
стягнення заборгованості за кредитними договором.

Суддя Висоцька Г. А.

Апеляційний суд Львівської області викликає в судо-
ве засідання Голікова Віталія Анатолійовича, для участі у 
розгляді цивільної справи за апеляційною скаргою Пу-
блічного акціонерного товариства «Ідея Банк» на рішен-
ня Личаківського районного суду м. Львова від 27 жов-
тня 2016 року у справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Ідея Банк» до Голікова Віталія Анатолі-
йовича, Михальської Надії Василівни про звернення стяг-
нення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 20 квітня 2017 року о 15 
год. 00 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської 
області за адресою: 79008 м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Мікуш Ю. Р.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Приходька Сер-
гія Анатолійовича в справі №433/45/17-2/433/150/17 
за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Приходька Сергія 
Анатолійовича про звернення стягнення на предмет 
застави. Засідання відбудеться 16 березня 2017 ро-
ку об 11 год. 15 хв. за адресою: Луганська область, 
смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5 а. У разі неявки, суд 
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 
169 ЦПК України. 

Суддя Певна О. С.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-
лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-
вом Мироненко Н.К. до ВДВС Святошинського РУЮ 
у м. Києві, ТОВ «ТД «Укрспецреалізація», Москален-
ка М.І. про визнання прилюдних торгів недійсними, 
викликає відповідача ТОВ «ТД «Укрспецреалізація» у 
судове засідання на 16.03.2017 р. о 15 год. 00 хв. та 
повідомляє, що в разі неявки справа буде розгляну-
та у його відсутності.

Суддя Ул’яновська О. В.

На підставі реєстрації змін до установчих докумен-
тів та внесення відповідних змін до Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців та громадських формувань повідомляємо про 
зміну 02.03.2017 року найменування Центру пере-
підготовки та підвищення кваліфікації керівних ка-
дрів Міністерства доходів і зборів України на Всеу-
країнський центр підвищення кваліфікації держав-
них службовців і посадових осіб місцевого самовря-
дування.

Інформація про використання коштів державного 
бюджету Донецькою облдержадміністрацією за 2016 рік по загальному та спеціальному фондах

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік» Донецька обласна державна адміні-
страція визначена головним розпорядником коштів дер-
жавного бюджету по видатках, пов’язаних із здійсненням 
виконавчої влади на території Донецької області за КПКВК 
7751010 «Здійснення виконавчої влади у Донецькій облас-
ті».

Згідно з діючим законодавством  діяльність облдержад-
міністрації спрямована на виконання Конституції України, 
законів України, Указів Президента України, нормативних 
актів Кабінету Міністрів України, державних і регіональних 
програм соціально-економічного та культурного розвитку.

За 2016 рік касове виконання по загальному та спеціаль-
ному фондах за вищевказаним кодом програмної класифі-
кації видатків склало 250324,0 тис. грн., що дорівнює  92,7 
% планових призначень.

Враховуючи положення Порядку складання фінансової, 
бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержува-
чами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністер-
ства фінансів України від 24.01.2012 № 44 (із змінами), до 
зведеного річного звіту включені показники фінансової та 
бюджетної звітності розпорядників і одержувачів бюджет-
них коштів, які на звітну дату не надали фінансову, бюджет-
ну звітності та знаходяться на території непідконтрольній 
українській владі, у обсягах, що були подані ними у квар-
тальній звітності 2014 року.

По загальному фонду касові видатки на утримання апа-
рату та 21 структурного підрозділу облдержадміністрації 
і 17 райдержадміністрацій склали 176060,1 тис. грн., що 

дорівнює 99 % планових призначень. Основну питому ва-
гу 161435,6 тис. грн., або 92,6 % загального обсягу видат-
ків складають кошти на оплату праці. Інші напрямки вико-
ристання коштів у структурі видатків облдержадміністра-
ції сформовані у наступному обсязі: на оплату комунальних 
послуг і енергоносіїв – 5344,6 тис. грн. (3,1%), придбання 
предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інших 
видатків – 7475,6 тис. грн. (4,3 %).

За спеціальним фондом на рахунки надійшли коштів у 
сумі 87588,0 тис.грн., касові видатки склали 76068,2 тис.
грн.

Зазначені надходження сформовані за рахунок:
- плати за послуги 1745,8 тис. грн., з них: надходження 

за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 
функціональними повноваженнями – 1736,4 тис. грн., над-
ходження за оренду майна бюджетних установ – 7,3 тис. 
грн., надходження від реалізації майна – 2,1 тис. грн.;

- інших джерел 141,9 тис.грн.;
- коштів субвенцій з місцевих бюджетів державному бю-

джету на виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіону у сумі 85700,4 тис. грн. 

Ефективність витрачання бюджетних коштів характери-
зується виконанням наступних показників, визначених у бю-
джетній програмі діяльності облдержадміністрації:

- кількість виконаних доручень - 101449;
- підготовлено та  прийнято розпоряджень, рішень, на-

казів - 28400;
- кількість опрацьованих звернень, заяв та скарг  в серед-

ньому на одного працівника – 20,1.

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

КВК 775 «ДОНЕЦЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ» 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік
(тис. грн.)

Код програмної  
класифікації видатків 

та кредитування  
бюджету / код  
економічної  

класифікації видатків 
бюджету або  

код кредитування  
бюджету 

Код  
функціональної 

класифікації  
видатків  

та кредитуван-
ня бюджету 

Найменування 
згідно  

з програмною кла-
сифікацією ви-

датків  
та кредитування 

бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

план  
на 2016 рік 
з урахуван-

ням  
внесених 

змін 

касове  
виконання 
за 2016 рік 

план  
на 2016 рік 
з урахуван-

ням  
внесених 

змін 

касове  
виконання 
за 2016 рік 

план  
на 2016 рік 
з урахуван-

ням  
внесених 

змін 

касове  
виконання 
за 2016 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7751010 «Здійснення виконавчої влади  

у Донецькій області»
176060,1 174255,8 94026,1 76068,2 270086,2 250324,0

2110   132919,6 132897,6 62824,5 53071,7 195744,1 185969,3
2120   29025,2 28538,0 13810,7 11011,5 42835,9 39549,5
2210   4365,7 4280,8 4550,3 3311,4 8916,0 7592,2
2240 2802,8 2734,7 1783,8 770,1 4586,6 3504,8
2250 477,2 389,9 77,2 28,4 554,4 418,3
2271 3463,9 2899,9 159,5 4,5 3623,4 2904,4
2272   168,4 142,8 5,4 0,1 173,8 142,9
2273   2411,6 2112,8 114,6 0,6 2526,2 2113,4
2274 294,6 187,2 9,6 304,2 187,2
2275 1,9 1,9 1,9 1,9
2281 341,8 337,6 341,8 337,6
2282 25,3 24,2 10,5 7,8 35,8 32,0
2800 103,9 46,0 57,8 8,7 161,7 54,7
3110 5226,0 2896,3 5226,0 2896,3
3132 5054,4 4619,5 5054,4 4619,5

Голова Донецької облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації П. І. Жебрівський

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 16 березня 2017 року о 14.00 годині за адресою:  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, як 
відповідача по справі за позовом Білокопитової Юлії Вікто-
рівни до Білокопитова Артема Андрійовича про розірвання 
шлюбу:

Білокопитова Артема Андрійовича, 17.06.1984 р.н., остан-
нє місце проживання: 86121, Донецька область, м. Макіївка, 
вул. Тореза, 74-а/22.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа, згід-
но з вимогам ЦПК України може бути розглянута за його від-
сутності.

Горяєва Людмила Миколаївна, 10.03.1961 р.н., 
останнє відоме місце проживання якої: Донецька 
обл., м. Харцизьк, вул. Донецька, буд. 76, виклика-
ється до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області, як відповідачка по цивільній спра-
ві № 227/5/17 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Горя-
євої Людмили Миколаївни про звернення стягнен-
ня на предмет застави. Судове засідання відбудеть-
ся 15.03.2017 року о 09.00 год. у приміщенні суду 
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Радянська, 39А. У разі неявки відповідачки до суду 
справу буде вирішено на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Малишеву Ірину Юріївну, 10 червня 1971 
р.н., у судове засідання, яке призначене на 14 годи-
ну 30 хвилин 17 березня 2017 року, для розгляду ци-
вільної справи № 319/96/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії — До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Мали-
шевої Ірини Юріївни про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 
вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Більмацького ра-
йону Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Краснолиманським міським судом Донецької області 
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається 
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до 
Чередниченко Світлани Вікторівни про стягнення кредит-
ної заборгованості.

Відповідачка Чередничеко Світлана Вікторівна викли-
кається до каб. № 18 суду на 16 березня 2017 року о 08 
годині 30 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки, спра-
ва буде розглянута у її відсутність за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.
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Деснянський районний суд м. Києва викликає під-
судних Ступіну Наталію Володимирівну, 27.01.1972 ро-
ку народження, уродженку м. Севастополя, зареєстро-
вану в м. Севастополь, пр. Жовтневої Революції, 85, кв. 
43, Харитонову Галину Валеріївну, 27.07.1970 року наро-
дження, уродженку м. Злинка Новозибковського райо-
ну Брянської області, зареєстровану в м. Севастополь, 
вул. Юмашева,13-А, кв. 24, Шайнер Олену Анатоліїв-
ну,15.11.1965 року народження, уродженку пос. Коса Го-
ра, Тульської області, зареєстровану в м. Севастополь, 
пр. Жовтневої Революції, 26, кв. 25, на попередній роз-
гляд по кримінальній справі за звинуваченням Флетче-
ра III Роберта Томаса, Акуліч Світлани Василівни, Гунди-
рєвої Зої Яківни, Савловича Сергія Васильовича, Солов-
йова Андрія Борисовича, Ступіної Наталії Володимирів-
ни, Сугака Олександра Яковича, Харитонової Галини Ва-
леріївни, Шайнер Олени Анатоліївни, у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205,  
ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК Укра-
їни на 14.00 годину 20 березня 2017 року в приміщення 
суду на пр. Маяковського, 5-В, кабінет № 7, під голову-
ванням судді Бабайлової Л. М. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт або інший документ, 
що посвідчує особу. При неявці підсудних Ступіної Н. В., 
Харитонової Г. В., Шайнер О. А. в суд дане оголошення 
вважається належним повідомленням і розгляд справи 
можливий за процедурою спеціального судового прова-
дження.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє 
про день, час та місце судового засідання у справі за 
позовом Дудник Наталії Миколаївни до Величка Ана-
толія Петровича про надання дозволу на тимчасо-
вий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди 
батька, яке призначено на 14 год. 15 хв. 5 квітня 2017 
року за адресою: 01010, м. Київ, пров. Хрестовий  
(головуючий суддя Писанець В. А.).

В разі неявки в судове засідання відповідача Ве-
личка Анатолія Петровича, справа буде розглянута за 
його відсутності відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Голосіївський районний суд м. Києва викли-
кає у судове засідання відповідача Хмарук Павла 
Вадимовича, зареєстрованого за адресою: м. Ки-
їв, вул. Дніпровська Набережна, 19, кв. 40 по спра-
ві № 752/21970/16-ц за позовом Давиденко Олени 
Дмитрівни до Приватного акціонерного товариства 
«Українська транспортна страхова компанія» та Хма-
рук Павла Вадимовича про відшкодування шкоди, 
слухання по справі призначено на 17 травня 2017 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин.

У разі неявки справу буде розглянуто без участі 
відповідача.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 3-А, каб. 1.
Суддя М. І. Шкірай

Оболонський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання Ревнивцева-Павлова Микиту Во-
лодимировичу як відповідача по цивільній справі 
№2/756/2365/17 (756/10273/16-ц) за позовом Наці-
ональної академії внутрішніх справ до Ревнивцева-
Павлова Микити Володимировича про відшкодуван-
ня витрат, пов’язаних з утриманням у навчальному 
закладі.

Судове засідання відбудеться 04 травня 2017 року 
о 10 00 годині в приміщенні Оболонського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача: 
Реву Лідію Йосипівну, останнє місце реєстрації якої: м. Ки-
їв, пр-т М. Бажана, 9-Б, кв. 222, в судове засідання, яке від-
будеться 05.05.2017 року о 09 год. 40 хв. за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому розгля-
ді цивільної справи за позовом ТОВ «Євро-Реконструкція» 
до Реви Лідії Йосипівни про стягнення заборгованості. При 
собі мати паспорт.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомлений про день, час та місце розгляду спра-
ви і в разі неявки його до суду справа може бути розгляну-
та за його відсутності. Відповідач у випадку неявки в судове 
засідання зобов’язаний повідомити суд про поважність при-
чини неявки.

Суддя О. М. Колесник

В Бобровицькому районному суді Чернігівської області знахо-
диться цивільна справа №729/1212/16-ц; 2/729/34/17 р., за позо-
вом ПАТ «Альфа-Банк» до Манукяна Арсена Левоновича, Ману-
кян Наіри про стягнення боргу, останнім місцем реєстрації відпо-
відачів є: с. Запоріжжя Бобровицького району Чернігівської об-
ласті, вул. Миру, 41 та м. Київ по вул. Заболотного, 84, кв. 47.

Манукян Арсен Левонович та Манукян Наіра викликаються в 
судове засідання Бобровицького районного суду Чернігівської 
області на 22 березня 2017 року на 11 годину 00 хвилин як відпо-
відачі у справі за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 47.

В разі неявки справа буде розглядатися на підставі доказів у 
справі, за відсутності відповідачів. З часу опублікування оголо-
шення в газеті відповідачі являються належно повідомленими 
про час та місце слухання справи.

Суддя Демченко Л. М. 

Нововоронцовський районний суд Херсонської 
області викликає Головатенка Сергія Павловича, 
28.02.1973 р. н., як відповідача по цивільній справі за 
позовом Киричок Тетяни Анатоліївни до Головатен-
ка Сергія Павловича, третя особа: орган опіки та пі-
клування, в особі служби у справах дітей Апостолів-
ської районної державної адміністрації про позбав-
лення батьківських прав, призначену на 11 год. 00 хв. 
16 березня 2017 року в залі суду за адресою: вул. Ті-
това, 2-А, смт Нововоронцовка Херсонської області.

В разі неявки справа буде розглядатися за її від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Гончаренко

Святошинський районний суд м. Києва викликає 
гр. Школьника Олександра Олександровича, останнє 
відоме місце проживання: вул. Теплична, 42, кв. 434, 
с. Петрівське, Києво-Святошинський р-н, Київська 
обл., гр. Школьник Оксану Миколаївну, останнє ві-
доме місце проживання: площа Святошинська, 1, кв. 
330, м. Київ, гр. Школьник Ганну Василівну, останнє 
відоме місце проживання: вул. Теплична,42, кв. 434, 
с. Петрівське, Києво-Святошинський р-н, Київська 
обл., що судове засідання щодо розгляду цивільної 
справи №2/759/961/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Енергобанк» в особі: уповно-
важеної особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на ліквідацію ПАТ «Енергобанк» Брайка Станіс-
лава Анатолійовича до Школьника Олександра Олек-
сандровича, Школьник Оксани Миколаївни, Школь-
ник Галини Василівни, Мельника Володимира Лео-
нідовича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором відбудеться 17 липня 2017 року о 10 год. 
30 хв.

Просимо гр. Школьника О. О., Школьник О. М., 
Школьник Г. В. з’явитися до Святошинського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба 
Коласа, 27-А, зал №3, з собою мати документ, який 
посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської 

області перебуває цивільна справа за позовом Са-

болдаша Володимира Павловича до Дацько Андрія 

Володимировича про стягнення грошових коштів.

Суд  викликає на 21.03.2017 року на 10:40 год. 

Дацька Андрія Володимировича як відповідача. Яв-

ка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Шевченківський районний суд м. Києва викли-

кає Благодатну Олену Юріївну, 17.07.1977 р. н., як 

обвинувачену в судове засідання по кримінальному 

провадженню №42016000000002454, внесеному до 

ЄРДР 20.09.2016 року відносно Благодатної Олени 

Юріївни у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначе-

но на 09 год. 30 хв. 20 березня 2017 року.

Суддя О. А. Голуб

Бориспільський міськрайсуд Київської області по-
відомляє, що 31.03.2017 о 12.00 відбудеться розгляд 
справи № 359/5571/15-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс-
Банк» до Іванової Л. П., Схіртладзе О. М. Схіртладзе 
Олександру Муртазовичу необхідно з’явитись до Бо-
риспільського міськрайсуду за адресою: м. Борис-
піль, вул. Київський шлях,72, зал с/з №10. У випадку 
неявки відповідача, від якого не надійшло заяви про 
розгляд справи за його відсутності або якщо повідо-
млені ним причини неявки визнані неповажними, бу-
де ухвалено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Дирекція Моторного (транспортного) страхово-
го бюро України (МТСБУ) інформує про те, що з 02 
березня 2017  року Приватне акціонерне товариство 
«Українська охоронно-страхова компанія» втратило 
статус асоційованого члена МТСБУ.

AT «УОСК» втратило право укладати договори 
обов’язкового страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників наземних транспортних засо-
бів та зобов’язане виконати свої зобов’язання згідно 
з укладеними ним договорами.

Розгляд цивільної справи №128/4358/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Ві-
нницьке обласне управління публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» 
до Сабайдаша (Іщенка) Максима Васильовича про 
звернення стягнення на предмет іпотеки, призначе-
но на 29.03.2017 року на 09.30 год. в приміщенні Ві-
нницького районного суду за адресою: м. Вінниця, 
вул. Винниченка, 29. 

Суддя О. І.Бондаренко

Чернігівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання, яке відбудеться 16 
березня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. 
Соборна, буд. 391, Костенко Ірину Вікторівну, заре-
єстровану за адресою: Донецька область, м. Хрестів-
ка, мікрорайон Гірняцький, буд. 12 Б, кв. 32, як відпо-
відача по цивільній справі №329/1176/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Костенко Ірини Вікторівни 
про стягнення заборгованості. 

Суддя В. В. Ломейко

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВАЛЕНТИНА», код 
ЄДРПОУ 30072467 (місто Бершадь, вулиця Героїв 
України, 15), в черговий раз звертається до дирек-
ції ТОВ «Земун Поле Плюс», код ЄДРПОУ 31022600, 
яке зареєстроване за адресою: вулиця Центральна, 
43, село Джулинка Бершадського району, з клопо-
танням про надання інформації відповідно нових но-
мерів банківських рахунків та всіх інших необхідних 
реквізитів для своєчасної сплати суборендної плати 
за земельні ділянки із земель резерву Чернятської 
сільської ради Бершадського району згідно з дого-
ворами суборенди №133/1С, №134/1С, №135/1С від 
20.02.2013 року або вказати місце, час і порядок роз-
рахунків за суборенду в готівковій формі.

У випадку відсутності банківського рахунку, за-
прошуємо прибути в зручний для вас час в офіс ПП 
«Валентина» за адресою: місто Бершадь, вулиця Ге-
роїв України, 15, з 9-ї до 16-ї години, для отримання 
суборендної плати в готівковій формі.

У разі залишення звернення без розгляду ПП «Ва-
лентина» знімає з себе відповідальність, яка виникає 
від несплати суборендної плати.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 16.02.2017 року було винесено за-

очне рішення по цивільній справі № 409/2686/16-ц за 

позовною заявою Матлашевського Олександра Во-

лодимировича до Луганської міської ради про визна-

ння права власності в порядку спадкування, яким по-

зовні вимоги задоволено.

Суддя  Максименко О. Ю.

Огарєва Анастасія Станіславівна, останнє відо-
ме місцезнаходження якої: вул. Ватутіна, буд. 37,  
м. Городок Хмельницької області, викликається до 
Городоцького районного суду Хмельницької облас-
ті (Хмельницька область, м. Городок, вул. Шевченка, 
48) як відповідачка на 10 год. 00 хв. 03 квітня 2017 
року по цивільній справі за позовом Огарєва Андрія 
до Огарєвої Анастасії Станіславівни про розірвання 
шлюбу.

У разі неявки відповідачки в судове засідання 
справа буде розглянута на підставі тих доказів, які є 
у матеріалах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання представника 
відповідача Луганської міської ради (91055, м. Лу-
ганськ, вул. Коцюбинського, б.14) по цивільній спра-
ві №409/305/17-ц (провадження №2/409/308/17) за 
позовом Шкоропад Людмили Миколаївни про ви-
знання права власності на майно в порядку спадку-
вання.

Судове засідання відбудеться 21.03.2017 р. (ре-
зервна дата 24.03.2017 р.) о 14-00 годині в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що підго-
товче судове засідання у кримінальному провадженні за об-
винуваченням Левченка Олексія Сергійовича, 16.08.1975 р.н. 
(останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Кольцо-
ва, 13, кв. 56) за ч. 1 ст. 258-3 КК України відбудеться 17 бе-
резня 2017 року о 09.00 год. у приміщенні Печерського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 
буд. 4, каб. 311.

Явка у підготовче судове засідання обов’язкова. З собою 
мати паспорт та ідентифікаційний код.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя К. Е. Тарасюк

Шмаков Анатолій Олександрович викликається 
до Хмельницького міськрайонного суду (вул. Геро-
їв Майдану, 54, поверх 4, кабінет 412) у судове за-
сідання на 24 березня 2017 року о 16 годині 00 хви-
лин як відповідач для судового розгляду цивільної 
справи за позовом Шмакова Артура Анатолійови-
ча до Шмакова Анатолія Олександровича про стяг-
нення аліментів. У випадку неявки відповідача судо-
вий розгляд справи буде проведено за його відсут-
ності на підставі наявних в матеріалах справи дока-
зів. В разі неможливості явки на вказану дату за вка-
заною адресою відповідач зобов’язаний повідомити 
суд про причини неявки.

Суддя О. В. Козак

Білоцерківський міськрайонний суд Київської облас-
ті по цивільній справі за позовом Київської національної 
академії внутрішніх справ до Кравченка Романа Анато-
лійовича про відшкодування витрат на період навчання, 
викликає до суду відповідача: Кравченка Романа Анато-
лійовича, зареєстрованого за адресою: Київська область, 
м. Біла Церква, провулок Курсовий, буд. 17-а, кв. 77.

Судове засідання відбудеться 17 березня 2017 року о 
08 годині 00 хвилин у приміщенні Білоцерківського міськ-
районного суду Київської області за адресою: Київська 
область, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а, зал  
№ 3, суддя Жарікова О. В.

В разі неявки відповідача до суду справу буде розгля-
нуто в його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Доне-
цька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовною заявою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КО-
МЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до Лазарука Святослава Асколь-
довича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Лазарук Святослав Аскольдович (останнє відо-
ме суду місце реєстрації за адресою: Донецька обл., Бахмутський р-н,  
с. Кодема, вул. Друппа, буд. 17) викликається 15 березня 2017 року 
на 16 годину 00 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді спра-
ви 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 Конопленко О. С.

Приазовський районний суд Запорізької області повідомляє Зеняна 
Акоба Арутюновича (місце реєстрації: вул. Радянська, 67, с. Безіменне, 
Новоазовський район, Донецька область) про те, що 20.03.2017 року 
о 10-00 годині в приміщенні Приазовського районного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пуш-
кіна, 5, буде слухатись цивільна справа за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в 
особі філії AT «Укрексімбанк» у м.Маріуполь до Зеняна Акоба Арутюно-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик Зенян Акоб Арутюнович 
по даній справі вважається повідомленим про час та місце розгляду 
справи і у випадку його неявки або неподання відповідного клопотання, 
справа підлягає розгляду за його відсутність.

Суддя О. М. Апалькова

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Кухті-
ну Наталю Миколаївну, 01 травня 1972 року народження, останнє відоме місце 
реєстрації за адресою: вул. Поштова, 61, кв. 3, м. Болград Одеська область, що 
27.03.2017 року о 14.30 годині в залі судового засідання № 4 Болградського ра-
йонного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 
Серпня №192, відбудеться судове засідання по цивільній справі № 497/134/17-ц за 
позовом Публічного Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до 
Кухтіної Наталі Миколаївни про стягнення заборгованості.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Кухтіній Наталі Миколаївні 
подати пояснення заперечення та усі наявні у неї докази по справі особисто або 
через представника.

У разі неявки в судове засідання Кухтіної Наталі Миколаївни справа може бути 
розглянута за відсутністю відповідача та його представника за наявними у спра-
ві доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Новокаховський міський суд Херсонської області викликає Борис-
лавського Віктора Олександровича у судове засідання як відповідача 
по цивільній справі № 661/3809/16-ц за позовом Лєонтьєва Володими-
ра Павловича до Бориславського Віктора Олександровича про стягнен-
ня заборгованості за договором позики, яке призначене на 23 берез-
ня 2017 року oб 11 годині 00 хвилин та відбудеться в приміщенні Но-
вокаховського міського суду Херсонської області за адресою: 74900,  
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр-т Дніпровський, 1 а.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається 
повідомленим про час і місце розгляду справи, у випадку неявки від-
повідача, справа буде розглянута за його відсутність, на підставі наяв-
них доказів.

Суддя Ю. В. Ведяшкіна

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викли-
кає Клименко Ольгу Анатоліївну (останнє відоме місце проживання: 
вул.3аливна, 39, м. Миргород Полтавської області) як відповідача в су-
дове засідання в цивільній справі за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до Кли-
менко Ольги Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22 березня 2017 року о 8 год. 15 хв. 
у приміщенні суду за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 133, суддя  
Сидоренко Ю. В., тел. 5-47-89.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судо-
ве засідання.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Буфня 
Юрія Анатолійовича, 16 травня 1979 року народження, останнє відоме місце реє-
страції за адресою: вул. Сонячна, № 16, с. Тополине Болградський район Одесь-
ка область, що 27.03.2017 року о 14:00 годині в залі судового засідання № 4 Бол-
градського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Бол-
град, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній справі  
№ 497/129/17-ц за позовом Публічного Акціонерного товариства Комерційний 
банк «ПриватБанк» до Буфня Юрія Анатолійовича про стягнення заборгованості

Болградський районний суд пропонує відповідачу Буфня Юрію Анатолійови-
чу, подати пояснення, заперечення та усі наявні у нього докази по справі особис-
то або через представника.

У разі неявки в судове засідання Буфня Юрія Анатолійовича, справа може бути 
розглянута за відсутністю відповідача та його представника за наявними у спра-
ві доказами.

Суддя С. В. Кодінцева
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачів 
у судове засідання на 16 березня 2017 року, а саме:

— Степан Миколу Михайловича на 14.30 годину;
— Купенко Світлану Миколаївну, Бережну Ольгу 

Дмитрівну на 15.00 годину; за позовами Публічного 
акціонерного товариства «Альфа-Банк» про стягнен-
ня заборгованості, до залу судових засідань Сватів-
ського 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. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповіда-
чів: Ситнік Ольгу Вікторівну, Ситніка Едуарда Вікто-
ровича в судове засідання на 16 березня 2017 ро-
ку о 15.30 годині по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Правекс-банк» про стягнення заборгованості, до 
залу 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 B. O. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачку 
Сердюк Замфіру Мамід-Аліївну в судове засідання 
на 16 березня 2017 року о 16.00 годині по цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Універсал Банк» про стягнення заборгованості, 
до залу судових засідань Сватівського районного су-
ду 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. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідача Ники-
форова Ігоря Борисовича в судове засідання на 16 бе-
резня 2017 року о 14 год. 00 хв. по цивільній справі за 
позовом Харківського університету повітряних сил ім. 
Івана Кожедуба до Никифорова І.Б. про стягнення су-
ми витрат, пов’язаних з утриманням у Харківському уні-
верситеті Повітряних сил, у залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області.

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

Суддя B. O. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Шевченка Володимира Святосла-
вовича, який проживає за адресою: вул. Коцюбинського, 27, 
кв. 394, м. Луганськ Луганської області, Шевченко Наталію Єв-
генівну, яка проживає за адресою: вул. Коцюбинського, 27, кв. 
394, м. Луганськ Луганської області як відповідачів у судове 
засідання по цивільній справі № 426/12529/16-ц за позовом 
ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» до Шевчен-
ка Володимира Святославовича, Шевченко Наталії Євгенівни 
про стягнення заборгованості за кредитним договором, що 
відбудеться 17 березня 2017 року о 15.00 год.

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

Суддя B. O. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Лащук Світлану Ігорівну як відповідачку в ци-
вільній справі № 426/525/17 за позовом Салькова 
Юрія Вікторовича до Лащук Світлани Ігорівни про ро-
зірвання шлюбу, в судове засідання, яке відбудеться 
17 березня 2017 року о 09.00 год. у приміщенні суду 
за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя 
Перемоги, 34, викликає Петруніна Дениса Володимировича, 
який проживає за адресою: смт Талове, вул. 2 квартал, буд. 
73 Краснодонського району Луганської області, Петруніну Іри-
ну Борисівну, яка проживає за адресою: м. Молодогвардійськ, 
квартал Кошового, б. 15, кв. 17 Краснодонського району Лу-
ганської області як відповідачів у судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/642/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» 
до Петруніна Дениса Володимировича, Петруніної Ірини Бори-
сівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, 
що відбудеться 17 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 B. O. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Бєлоусову Тетяну Миколаївну як відповідачку 
в цивільній справі № 426/17334/16-ц за позовом ПАТ 
КБ «Правекс-Банк» до Бєлоусової Тетяни Миколаїв-
ни про стягнення заборгованості за договором кре-
диту, в судове засідання, яке відбудеться 17 берез-
ня 2017 року о 10.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

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

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Зоріну Галину Євгенівну, Зоріна Данила Юрі-
йовича, Романенко Ольгу Євгенівну як відповідачів у 
цивільній справі № 426/17397/16-ц за позовом ТОВ 
«Фінансова компанія «Довіра та гарантія» до Зорі-
ної Галини Євгенівни, Зоріна Данила Юрійовича, Ро-
маненко Ольги Євгенівни про звернення стягнення, 
в судове засідання, яке відбудеться 16 березня 2017 
року об 11.00 год. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя C. M. Скрипник

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачку Чернявську Любов Сте-
фанівну, 02.12.1960 р.н. (Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, пр. Гвардійський, буд. 16-б, кв. 54) у су-
дове засідання з розгляду цивільної справи за позо-
вом Чернявського Сергія Анатолійовича до Черняв-
ської Любові Стефанівни про розірвання шлюбу, яке 
відбудеться 16.03.2017 року о 14 годині 30 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У 
разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Проскурякова Сергія Сергійовича як відпо-
відача у цивільній справі № 426/420/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до 
Проскурякова Сергія Сергійовича про стягнення бор-
гу за кредитним договором, у судове засідання, яке 
відбудеться 16 березня 2017 року о 09.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя С. М. Скрипник

Троїцький районний суд Луганської області викликає як 
відповідача в судове засідання Ангелова Дмитра Романови-
ча у цивільній справі №433/2900/16-ц за позовом Ангело-
вої Вероніки Олександрівни до Ангелова Дмитра Романови-
ча, третя особа — Голосіївська районна у м. Києві держав-
на адміністрація, про надання дозволу на тимчасовий ви-
їзд за межі України неповнолітніх дітей без згоди та супро-
воду батька.

Судове засідання відбудеться 15 березня 2017 року о 
16.00 годині в приміщенні Троїцького районного суду Лу-
ганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, смт Тро-
їцьке Луганської області. У разі неявки суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Березову Валентину Ти-
хонівну, яка проживає за адресою: вул. Калініна, б. 39, 
с-ще Урало-Кавказ Краснодонського району Луганської 
області як відповідачку в судове засідання по цивільній 
справі № 426/474/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до 
Березової Валентини Тихонівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, що відбудеться 17 бе-
резня 2017 року о 15.30 год.

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

Суддя B. O. Половинка

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Красно-
сельського Дмитра Валерійовича у цивільній справі 
№433/3010/16-ц за позовом Красносельської Тетяни 
Анатоліївни до Красносельського Дмитра Валерійо-
вича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 15 березня 2017 ро-
ку о 15.00 годині в приміщенні Троїцького районного 
суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачів 
у судове засідання на 17 березня 2017 року, а саме:

—  Дроняк Дмитра Івановича на 14.00 годину;
— Кривошлик Олексія Миколайовича на 14.30 го-

дину; за позовами Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про стягнен-
ня заборгованості, до залу судових засідань Сватів-
ського 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

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідачку в справі №408/7812/16-ц 
(6/408/86/16) за поданням Жовтневого ВДВС Луган-
ського МУЮ ГТУЮ в Луганській області до Ігнатової 
Марії Сергіївни (м. Суходольськ Луганської області) 
про видачу дубліката виконавчого листа.

Судове засідання відбудеться 16.03.2017 року о 16 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

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

Попаснянський районний суд Луганської облас-
ті викликає обвинуваченого Пачковського Миколу 
Анатолійовича, 1966 року народження, зареєстрова-
ного за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. 
Миронівська, 6/11, щодо якого здійснювалося спе-
ціальне досудове розслідування, у судове засідан-
ня по кримінальному провадженню № 423/381/17 по 
обвинуваченню Пачковського Миколи Анатолійови-
ча у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 
України, яке відбудеться 17 березня 2017 року о 09 
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

У разі неявки обвинуваченого до суду, відповідно 
до ст. 323, п. 20-1 Розділу XI «Перехідні положення» 
КПК України за клопотанням прокурора суд може 
прийняти рішення про здійснення спеціального су-
дового провадження (за відсутності обвинувачених).

Суддя І. В. Лизенко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Будаг’янца Юрія Георгійовича, остан-
нє відоме місце проживання: вул. К. Маркса, 4, смт 
Ювілейне Луганської області, для розгляду кримі-
нального провадження № 1-кп/409/20/17 віднос-
но Будаг’янца Юрія Георгійовича за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України, що відбудеться 16.03.2017 року о 
09.00 год. в приміщенні суду за адресою: 92200, Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2 
тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення обвинуваче-
ний вважається належним чином повідомлений про 
час, день та місце проведення судового засідання. У 
випадку неявки обвинуваченого, справу буде розгля-
нуто за його відсутності, на підставі ст. 297-1, 323 
КПК України.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Лукашова Станіслава Миколайовича, останнє відо-
ме місце проживання: вул. Підгірна, 168, смт Білокураки-
не; Орлова Валентина Олександровича, останнє відоме міс-
це проживання: с. Паньківка, вул. Зарічна, 27, Білокуракин-
ський район, Луганської області, для розгляду кримінально-
го провадження № 1-кп/409/17/17 стосовно Лукашова Ста-
ніслава Миколайовича за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 
ст. 263 КК України та Орлова Валентина Олександровича, за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 16.03.2017 року об 
11.00 год. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська 
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2 тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення обвинувачені вважа-
ються належним чином повідомлені про час, день та місце 
проведення судового засідання. У випадку неявки обвинува-
чених, справу буде розглянуто за їх відсутності, на підставі 
ст. 297-1, 323 КПК України.

Голова суду Полєно В. С.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області – судді Юрченко C.O. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/340/16-к стосовно Цевен-
ка Григорія Сергійовича, 09.01.1982 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Цевенко Г. С. зареєстрований 
та мешкає за адресою: Луганська область, м. Краснодон,  
кв. Баракова, 1/33.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України. Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Цевенка 
Григорія Сергійовича, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 17 березня 2017 року о 10.30 год. в залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області, що розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Юрченко C. O., суддів Половинки В. О., Попо-
вої О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області - судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/10693/16-к стосовно Толма-
чова Олександра Олександровича, 15.12.1982 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Толмачов Олек-
сандр Олександрович зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Челюскінців, буд. 143, кв. 91.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Толма-
чова Олександра Олександровича у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 16 березня 2017 року о 09 год. 30 
хв. в залі Сватівського районного суду Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Юрченко C. O., суддів Реки А. С., Осіпен-
ко Л. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області - судді Юрченко C.O. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/4983/16-к стосовно Русакова 
Олексія Анатолійовича, 27.08.1971 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Руса-
ков О. А. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Ін-
тернаціональна, б. 132, кв. 165.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України. Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Русакова 
Олексія Анатолійовича у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 17 березня 2017 року о 09 год. 30 хв. в залі 
Сватівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Юрченко C. O., суддів Половинки В. О., 
Реки А. С.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області - судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/348/16-к стосовно Карпак Ан-
дрія Миколайовича, 29.12.1981 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Кар-
пак A.M. зареєстрований за адресою: Луганська область, 
Станично-Луганський район, с. Макарове, вул. Артема, 50Г.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Карпака 
Андрія Миколайовича, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 17 березня 2017 року о 10 год. 00 хвил. в залі Сватів-
ського районного суду Луганської області, що розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Юрченко C. O., суддів Половинки В. О.,  
Реки А. С.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області - судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/17404/16-к стосовно Кошкал-
ди Наталії Борисівни, 11.11.1970 року народження, обви-
нуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачена Кошкалда Н.Б. зареєстрована за 
адресою: м. Луганськ, проїзд 2-й Онєжський, 14-Б.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Кошкалду 
Наталію Борисівну у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 16 березня 2017 року о 10 год. 00 хвил. в залі 
Сватівського районного суду Луганської області, що роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Юрченко С. О., суддів Попової О. М., 
Скрипник C. M.

Біловодський районний суд Луганської 
області викликає відповідачку в спра-
ві №430/344/14-ц (6/408/63/16) за зая-
вою AT «КБ «Експобанк» до Ісаєнко Ган-
ни Вікторівни (с. Миколаївка, Станично-
Луганський район Луганської області) 
про поновлення пропущеного строку для 
пред’явлення виконавчого документа до 
виконання.

Судове засідання відбудеться 
16.03.2017 року о 17 годині 00 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Новоайдарський районний суд викли-
кає Ємельянова Олександра Сергійовича, 
який проживає за адресою: Луганська об-
ласть, Новоайдарський район, с. Денеж-
никове, вул. Вишнева, буд. 12 як відпові-
дача в судове засідання з цивільної спра-
ви № 419/532/17-ц за позовом Савіної Іри-
ни Олександрівни до Ємельянова Олек-
сандра Сергійовича, Денежниківської 
сільської ради про визнання права влас-
ності на спадкове майно, що відбудеть-
ся 17 березня 2017 року о 15.00 годині в 
приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Іванова

Крупчинського Михайла Олександро-
вича, який мешкає за адресою: вул. Су-
ворова, буд. 72, м. Антрацит Луган-
ської області, як відповідача виклика-
ють в судове засідання по цивільній спра-
ві № 2/431/267/17 за позовом ПАТ КБ 
«Правекс-Банк» до Крупчинського М. О. 
про стягнення заборгованості за догово-
ром кредиту, яке відбудеться 13 березня 
2017 року о 13 год. 40 хв. у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Ста-
робільськ, вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Березка

Викликається Нестерова Галина Воло-
димирівна, 26.02.1984 року народження, 
місце проживання (перебування) та міс-
цезнаходження невідоме, в судове за-
сідання на 16 березня 2017 року на 10 
год. 00 хв., яке відбудеться у приміщен-
ні Шосткинського міськрайонного суду за 
адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 63, у 
справі № 2/589/472/17 за позовом Губарь 
Марії Михайлівни до Нестерової Галини 
Володимирівни про визнання особи та-
кою, що втратила право на користування 
житловим приміщенням.

Суддя Л. О. Стародубцева

Попаснянський районний суд Луганської 
області викликає обвинуваченого: Балаць-
кого Олександра Миколайовича, 06.01.1959 
р.н., який зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, Попаснянський район, смт 
Нижнє, вул. Садова, буд. 4, щодо якого здій-
снюється спеціальне провадження, у під-
готовче судове засідання у кримінальному 
провадженні № 423/3812/16-к за обвинува-
ченням Балацького О.М. у вчиненні кримі-
нальних правопорушень передбачених ч. 4 
ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК 
України, яке відбудеться 16 березня 2017р. о 
9 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Попасна, вул. Суворо-
ва, 6, каб. № 7. У випадку неявки справу буде 
розглянуто за відсутністю обвинуваченого.

Суддя А. В. Архипенко
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Мільйон червоних троянд 
для Запоріжжя

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

БЛАГОУСТРІЙ. Запоріжці бажають жити у красивому, за-
квітчаному місті, що має власне обличчя. Передовсім  це сто-
сується благоустрою парків, інших зелених зон, які мають ста-
ти візитівкою Запоріжжя. Саме тому міська влада цього  року 
планує не лише далі ремонтувати дороги та житловий фонд, 
а й реалізувати міську програму зі створення квіткових ком-
позицій.

За словами Запорізького міського голови Володимира Бу-
ряка, цьогоріч у місті стартує програма зі створення різнома-
нітних квіткових композицій та конструкцій. Перші з них містя-
ни побачать у травні. «Дехто скаже, мовляв, навіщо витрачати  
бюджетні кошти на квіти, є важливіші проекти. Не погоджуся, 
бо ми повинні не лише розв’язувати нагальні проблеми, а й ро-
бити рідне місто красивим», — переконує міський голова. І до-
дає, що нові квіткові композиції  радуватимуть  запоріжців та 
гостей міста до глибокої осені. Створювати їх і доглядати квіти 
— завдання фахівців комунального підприємства «Зеленбуд». 
Запоріжці полюбляють незвичайні квіткові композиції. Це під-
тверджує популярність щорічної виставки квітів, яку традицій-
но організовують до Дня міста. 

Здирників узяли під варту
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛ. Оперативники управління Служби безпеки 
України в Донецькій області затримали у Слов’янську озбро-
єну організовану групу зловмисників, до складу якої входили 
раніше засуджені особи, а очолював її відомий навіть за межа-
ми краю кримінальний авторитет. Під час спеціальної операції 
правоохоронці взяли організатора банди і трьох його спільників 
на гарячому — під час отримання лиходіями грошової виручки 
від чергової жертви. На цьому тривалий час і спеціалізувалися 
здирники, відбираючи гроші у місцевих бізнесменів і підприєм-
ців після погроз та фізичного насилля.

Під час обшуку оперативники вилучили у затриманих вог-
непальну і холодну зброю та спеціальні засоби для утримуван-
ня заручників-жертв. Лиходіїв узяли під варту, відкрито кримі-
нальне провадження.

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ГРОШІ НА КУЛЬТУРУ. Три 
оригінальні культурні проек-
ти реалізують на Рівненщині 
цього року за грантові кошти 
від голови облдержадміністра-
ції та голови обласної ради, а 
10 ветеранів культури та мис-
тецтва отримуватимуть річні 
стипендії — 500 гривень що-
місяця.

За грантові кошти молоді 
митці створять музейну екс-

позицію «Рівненщина літера-
турна» (Наталія Волян), пре-
зентують дитячу театраль-
ну студію «Лялькові сходин-
ки» (Роман Микитюк) і вида-
дуть путівник «Літературний 
музей Уласа Самчука в Рів-
ному» (Інна Нагорна). Наш 
земляк Улас Самчук, якого 
справедливо називають во-
линським Гомером, створив 
перший український роман 
про Голодомор «Марія», а ще 
— неперевершену трилогію 
«Волинь».

Серед тих, кого місцева вла-
да в непростий час вирішила 
підтримати стипендіями,  — за-
служений майстер народної 
творчості України Ніна Рабчев-
ська з єдиного в Україні села, 
де й нині виготовляють серпа-
нок, — Крупове Дубровицько-
го району; заслужена артистка 
України колишня солістка об-
ласної філармонії Людмила Гу-
рова (з її неперевершеною арі-
єю Одарки), заслужений пра-
цівник культури Андрій Ткачук 
та інші.

— Це люди, які сповна від-
даються нелегкій справі, про-
славляючи область у світі, — 
зазначила заступник голови 
облдерж адміністрації Світла-
на Богатичук-Кривко. — До ре-
чі, виплату грантів і стипендій 
представникам культури й мис-
тецтва на Рівненщині почали 
ще 2003 року. За цей час втіле-
но в життя 84 гранти майже на 
300 тисяч гривень, 268 людей 
отримали стипендії — фінансо-
вий доважок до своїх, як прави-
ло, невисоких заробітків.    

На Рівненщині підтримають творців серпанку

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

БЕЗПЕКА РУХУ. З берез-
ня 2016 року по лютий 2017-го 
на вулицях міста зафіксова-
но 1457 дорожньо-транспорт-
них пригод, у яких постражда-
ла 301 людина, 12 загинуло та 
370 зазнали травм різного сту-
пеня тяжкості. Крім інших при-
чин, майже половина автопри-
год сталася там, де після ре-
монту не поновлено горизон-

тальну дорожню розмітку,  роз-
повів начальник патрульної по-
ліції Черкас Олександр Коко-
ба. Крім того, моніторинг до-
рожньої інфраструктури міс-
та, який веде управління па-
трульної поліції, виявив, що на 
вулицях нема майже 3 тися-
чі дорожніх знаків. 450 із них 
— знаки пріоритету, пере-
важно вони означають «Да-
ти дорогу». Приблизно поло-
вина знаків, встановлених на 
вулицях, не відповідають ви-

могам нормативів (втрати-
ли світловіддавальні власти-
вості, вкриті іржею, забрудне-
ні чи пошкоджені). Із 235 кіло-
метрів доріг міста, де має бу-
ти осьова горизонтальна до-
рожня розмітка, її виявлено 
лише на 10 кілометрах. Усе 
це в поєднанні з іншими чин-
никами ризику має негатив-
ний вплив на аварійність на 
дорогах обласного центру.  
Лінійний та картографічний 
аналіз аварійності, за резуль-

татами якого визначають міс-
ця концентрації дорожньо-
транспортних пригод та ава-
рійно небезпечні ділянки, дає 
змогу працівникам патруль-
ної поліції зосереджувати зу-
силля на найнебезпечніших 
ділянках. На вулицях міста 
взято на облік 17 таких місць. 
Працівникам управління па-
трульної поліції  в м. Черка-
си за останні кілька місяців 
вдалося запобігти ДТП у чо-
тирьох місцях їх концентрації.

На вулицях Черкас бракує дорожніх знаків

ПЕРША З ПЕРШИХ. Фанати світового тенісу визнали пер-
шу ракетку України Еліну Світоліну кращою у світі в лютому. У 
голосуванні на сайті Жіночої тенісної асоціації за нашу співвіт-
чизницю проголосували 63 відсотки  респондентів.

Минулого місяця Еліна виграла два турніри серії WTA, а та-
кож першою з українок увійшла до топ-10 світового рейтингу. 
Окрім перемог  на престижних турнірах у Тайбеї та  Дубаї, у 
лютому  блискуча гра Світоліної допомогла збірній Україні пе-
ремогти Австралію в матчі Кубка Федерації.

Утім,  стрімкий злет нашої тенісистки  не сенсація, а результат 
наполегливої праці. Світові експерти кілька років поспіль відзна-
чають невпинний прогрес: українка додала в усіх компонентах 
гри та фізичній витривалості, стала сильнішою  психологічно. 

«Я завжди намагаюся йти крок за кроком. Зараз мені подо-
бається те, як я граю. Зрозуміло, мені ще потрібно багато над 
чим працювати, та я готова до нових викликів у своїй кар’єрі. 
Для мене важливо не квапити подій, а залишатися на позитив-
ній хвилі», — прокоментувала свої успіхи Світоліна.

Юрій ПАНФІЛОВ  
для «Урядового кур’єра»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. У Бро-
варах, що на Київщині,  бла-
годійний фонд «Інна» за під-
тримки міської ради заснував 
спортивну лігу милосердя. 
Цей унікальний проект, ме-
та якого — об’єднати спортс-
менів для допомоги людям з 
онкологічними захворюван-

нями,  може стати прикладом 
для всієї України.

У межах проекту в Брова-
рах уже відбулися  змаган-
ня зі стритболу, плавання та 
волейболу. А наприкінці ми-
нулого місяця пройшов дитя-
чий благодійний турнір з фут-
болу, в якому взяли участь 9 
футбольних команд із Бро-
варів та району. Вони змага-
лися у двох вікових категорі-

ях: 2004—2005 та 2006—2007 
років народження.

 Фаворитами турніру ста-
ли футбольні клуби «Каскад», 
дитячої юнацької спортивної 
школи Броварського місько-
го управління освіти, «Юніон», 
«Тарасівка» та ДЮСШ Бровар-
ського району. Зіграно 11 ігор, 
після яких абсолютним чемпіо-
ном турніру став дитячо-юнаць-
кий футбольний клуб «Каскад» 

міста Бровари. Його команди 
вибороли перші місця в обох 
вікових категоріях. Визначено 
також найкращих юних футбо-
лістів цього турніру. Благодій-
ні внески від команд-перемож-
ниць «Каскад» та  «Юніон», що 
брали участь у цьому спортив-
ному  заході, в сумі 8 тисяч гри-
вень перераховано у благодій-
ний фонд, який допомагає ко-
штами онкохворим людям.  

Спорт доповнили милосердям

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
bt

u.
or

g.
ua


	11_p1
	11_p2
	11_P3
	11_p4
	11_p5
	11_p6
	11_p7
	11_p8-9
	11_p10
	11_p11
	11_p12
	11_p13
	11_p14
	11_p15
	11_p16

