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USD 2559.9374 EUR 2707.3898 RUB 3.9417 / AU 303749.37 AG 4234.14 PT 233210.30 PD 191739.31

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

Статистика анонсує якісніше життя
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр детально розповів, яких надбавок громадянам 
очікувати відсьогодні та з 1 січня

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Цієї середи Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман виніс 

на розгляд присутніх три теми: 
підвищення соціальних стан-
дартів на 10% з 1 грудня, пра-

вила формування рахунків за 
житлово-комунальні послуги 
для громадян і фінансовий бік 
реформи охорони здоров’я.

Виступ глави уряду розпо-
чався з нагадувань-резюме. За 
2016 рік КМУ вдвічі підвищив 
соціальні стандарти, досягнув-

ши надбавки 16,1%. Зростан-
ня прожиткового мінімуму з 
1 грудня порівняно з травнем 
для працездатних осіб стано-
витиме 150 гривень, для дітей 
віком від 6 до 18 років — 158, а 
для осіб, які втратили праце-
здатність, — 117 гривень. Від-

сьогодні мінімальна заробіт-
на плата вже не 1450 гривень, 
а 1600. За місяць цей показник 
подвоїться. Окрім цього, з 1 
грудня посадовий оклад (став-
ка) І тарифного розряду ЄТС 
дорівнюватиме 1335 гривень, а 
з 1 січня — 1600.

Для освітян грудневе підви-
щення заробітної плати коли-
ватиметься від 260 до 450 гри-
вень, січневе дасть удвічі біль-
ший дохід. На пред-
ставників охорони здо-
ров’я також чекають но-
ві ставки. 

Віце-прем’єр-міністр про допомогу НКРЕКП з боку уряду 
задля виконання інвестиційних програм у сфері 
теплокомуненерго  
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«Нафтогаз» досягає 
беззбиткового рівня

ЕКОНОМІКА. Затверджений урядом фінансовий план дер-
жавного енергетичного холдингу НАК «Нафтогаз України» на 
2016 рік передбачає досягнення показників беззбитковості під-
приємства, повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи передбачає фінплан 
холдингу нульовий збиток, міністр відповів: «Так, але всі інші 
показники краще прокоментує Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі», — цитує УНІАН слова міністра. 

Олександр Данилюк пояснив, що на підтримку беззбитко-
вості держхолдингу ухвалено й інше рішення уряду — про 
можливість рефінансування корпоративного боргу. «Ми 
ухвалили рішення про розстрочення платежів за комуналь-
ні послуги, і для того, щоб НАК «Нафтогаз України» могла 
спокійно пройти цю ситуацію, а саме здійснювати платежі й 
надавати послуги, знайшли механізм і затвердили його», — 
пояснив міністр, який, проте, не розкрив усіх деталей ухва-
леного рішення. 
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ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

100 000 
одиниць рухомого складу планує 

закупити ПАТ «Укрзалізниця» до 2021 
року, витративши на це 108 млрд грн 

«Є колосальний 

опір, є саботаж… 

Але лічильники тепла 

буде встановлено 

в кожному будинку 

в Україні».

Як рубати по-новому

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про державне 
регулювання цін 
на лікарські засоби»

Заслужений лікар 
України Ростислав Гибало 
розповів «УК», як військові 
хірурги зустріли початок 
бойових дій на сході країни

АКТУАльНО

РЕФОРМА. Екологи домоглися знакових змін у Санітарних 
правилах у лісах України 
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Старобільський районний суд Луганської області
викликає Решетняк Юлію Володимирівну, Решет-
няка Андрія Григоровича, які мешкають: Луганська
область, м. Антрацит, вул. Паркова, 29/35, як відпо-
відачів у судове засідання по цивільній справі
№431/4977/16-ц, провадження №2/431/1564/16 за
позовом ПАТ «Кредобанк» до Решетняк Ю.В., Ре-
шетняка А.Г. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, що відбудеться 05.12 2016 р. о
09.30 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а. У разі не-
явки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Авершина
Ігоря Володимировича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/10443/16-ц за позо-
вом Авершиної Олени Сергіївни до Авершина Ігоря
Володимировича про стягнення аліментів, що відбу-
деться 5 грудня 2016 року о 13.00 год. та по цивільній
справі № 426/10313/16-ц за позовом Авершиної
Олени Сергіївни до Авершина Ігоря Володимировича
про розірвання шлюбу, що відбудеться 5 грудня 2016
року о 13.30 год.

У разі неявки на вказані судові засідання, суд роз-
глядатиме справи без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України. Суддя А. С. Река

Краснолиманським міським судом Донецької
області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13)
розглядаються цивільні справи за позовом Ху-
саінової Юлії Анатоліївни до Хусаінова Михайла
Валерійовича про стягнення аліментів на дитину
та про розірвання шлюбу. Відповідач Хуcаінов
М.В. викликається до каб. №6 суду на 5 грудня
2016 року о 14 годині 30 хвилин та 15 годині 00
хвилин для участі у розгляді справ по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позовів та докази. У разі неявки від-
повідача справи будуть розглянуті в його
відсутність за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що цивільна справа за апеля-
ційними скаргами Нестеренко Т.Г. та Нестеренка Ю.О. на рішення Голо-
сіївського районного суду м. Києва від 21 грудня 2015 року в цивільній
справі за позовом Нестеренка Ю.О. до Приватного підприємства «НИВА-
В.Ш.», Відділу державної виконавчої служби Головного управління юс-
тиції у м. Києві, третя особа: Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»
про визнання недійсним аукціону та протоколу проведення аукціону,
призначена до розгляду в приміщенні Апеляційного суду м. Києва за ад-
ресою: м. Київ, вулиця Солом’янська, 2А, о 09 годині 40 хвилин 8 грудня
2016 року.

В судове засідання викликаються: ПП «НИВА-В.Ш.» — 01033, м. Київ,
вул. Паньківська, 5, Засенко Ю.В. — 02097, м. Київ, вул. Милославська,
39/48, кв. 159.

З опублікованим оголошенням про виклик особи вважаються пові-
домленими про час, день та дату судового засідання.

Суддя Н. О. Прокопчук

Старобільський районний суд Луганської області викликає Полухіна Олексія
Володимировича, проживаючого за адресою: вул. Кошового, 2/44, м. Антрацит
Луганської області, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/431/1209/16р. за позовом Полухіної Л.О. про надання дозволу на тимчасові
неодноразові поїздки за кордон без згоди та супроводу батька, яке відбудеться
5 грудня 2016 року о 08 год. 55 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя В. Ю. Колядов

Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає в судове засідання
як відповідача Лукіянюка Олександра Григоровича (остання відома адреса: Микола-
ївська область, м. Нова Одеса, вул. Жовтня, 23) по цивільній справі №482/850/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лукіянюка О.Г. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться o 09 годині 00 хвилин 05 грудня 2016 року в при-
міщенні Новоодеського районного суду Миколаївської області в м. Нова Одеса,
вул. Леніна, 190. Для реєстрації представникам звертатись в каб. №13. Після пуб-
лікації оголошення в газеті відповідач вважається повідомленим про час і місце
розгляду справу і у разі його неявки справа може бути розглянута за його відсут-
ності.

Суддя Ітрін М.В.

У зв’язку з втратою 

печатки ТОВ «ЕКВІТЕС» 
(код ЄДРПОУ 32424134)
з 23.11.2016 р.,

вважати 

недійсною.

Шукаю свідків 
дорожньої події, яка сталася
02.11.2016 року о 23.55 год. на
Гостомельському шосе в м. Києві
за участю авто «BMW», 

д/н АІ 55-59 СО. 
Мої контакти: (098) 202-36-98,

Набіулліна Тетяна.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 863
Київ

Про запровадження відшкодування вартості
лікарських засобів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо за-

провадження з 1 квітня 2017 р. відшкодування вартості лікарських засобів
під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні
захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, за переліком
міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, вартість яких підля-
гає відшкодуванню, згідно з додатком.

2. Установити:
що дія цієї постанови поширюється на лікарські засоби, що в установ-

леному порядку зареєстровані в Україні, внесені до Національного переліку
основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулю-
вання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний
вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2016 р., № 3, ст. 166), вартість яких
відшкодовується під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на
серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму,
і лікарські засоби, включені до переліку, зазначеного у пункті 1 цієї поста-
нови (далі — лікарські засоби), крім діючих речовин (субстанцій) та лікар-
ських засобів, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів
(магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактич-
них закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних речо-
вин;

на лікарські засоби граничну постачальницько-збутову надбавку (поста-
чальницьку винагороду) в розмірі 5 відсотків і граничну торговельну на-
дбавку (націнку) в розмірі 15 відсотків з урахуванням податків та зборів.
Порядок розрахунку зазначених надбавок встановлюється Міністерством
охорони здоров’я;

що рецепти на лікарські засоби виписуються за місцем надання медичної
допомоги особам, що страждають на серцево-судинні захворювання, цук-
ровий діабет II типу, бронхіальну астму, на рецептурних бланках форми №
1 із зазначенням міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, до-
зування та форми випуску;

відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється за рахунок кош-
тів цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

3. Міністерству охорони здоров’я за погодженням з Міністерством еко-
номічного розвитку і торгівлі у місячний строк:

затвердити порядок визначення розміру відшкодування вартості лікар-
ських засобів;

оприлюднити інформацію про розміри відшкодування вартості лікар-
ських засобів.

4. Міністерству охорони здоров’я, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адмі-
ністраціям провести роз’яснювальну роботу серед населення та здійсню-
вати контроль за виконанням цієї постанови.

5. Міністерству охорони здоров’я розробити та подати Кабінетові Мініс-
трів України проект акта щодо затвердження Ліцензійних умов провад-
ження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової
і роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів
(крім активних фармацевтичних інгредієнтів), передбачивши обов’язкову
вимогу щодо реалізації аптечними закладами лікарських засобів, включе-
них до переліку, зазначеного у пункті 1 цієї постанови.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. № 863

ПЕРЕЛІК 
міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, 

вартість яких підлягає відшкодуванню

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 862
Київ

Про державне регулювання цін 
на лікарські засоби

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Запровадити з 1 січня 2017 р. державне регулювання граничних цін

на лікарські засоби шляхом встановлення Міністерством охорони здоров’я
референтних цін на лікарські засоби, в межах яких визначається оптово-
відпускна ціна.

2. Затвердити перелік країн, дані про ціни на лікарські засоби в яких ви-
користовуються для встановлення референтних цін, згідно з додатком.  

3. Установити:
що дія цієї постанови поширюється на лікарські засоби, що в установ-

леному порядку зареєстровані в Україні, внесені до Національного переліку
основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулю-
вання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний
вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2016 р., № 3, ст. 166) (далі — Націо-
нальний перелік), вартість яких відшкодовується під час амбулаторного лі-
кування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий
діабет II типу, бронхіальну астму, і лікарські засоби, включені до переліку
непатентованих міжнародних назв лікарських засобів, вартість яких підля-
гає відшкодуванню (далі — лікарські засоби), крім діючих речовин (суб-
станцій) та лікарських засобів, які виготовляються в аптеках за рецептами
лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профі-
лактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних
речовин;

на лікарські засоби, закупівля яких повністю або частково фінансується
з державного або місцевого бюджету граничну постачальницько-збутову
надбавку (постачальницьку винагороду) в розмірі 5 відсотків і граничну
торговельну надбавку (націнку) в розмірі 15 відсотків з урахуванням по-
датків та зборів. Порядок розрахунку зазначених надбавок встановлюється
Міністерством охорони здоров’я;

що заклади охорони здоров’я, які повністю або частково фінансуються
з державного та/або місцевого бюджету, здійснюють закупівлю лікарських
засобів, включених до Національного переліку, вартість яких підлягає від-
шкодуванню під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на сер-
цево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, і
лікарських засобів, включених до переліку непатентованих міжнародних
назв лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню;

що вимоги цієї постанови не поширюються на лікарські засоби, які за-
куповуються відповідно до абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2
Закону України «Про публічні закупівлі».

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів
України згідно з переліком, що додається.

5. Міністерству охорони здоров’я за погодженням з Міністерством еко-
номічного розвитку і торгівлі затвердити порядок розрахунку граничних
цін на лікарські засоби.

6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 4
цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 листопада 2016 р. № 862

ПЕРЕЛІК 
країн, дані про ціни на лікарські засоби в яких використовуються 

для встановлення референтних цін

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 9 листопада 2016 р. № 862
ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. 

№ 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби ме-
дичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1022
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2008 р. № 837 і від 17 жовтня 2008 р. № 955» (Офіційний вісник України,
2008 р., № 91, ст. 3020).

3. Абзаци другий — п’ятий пункту 1 змін, що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955, затверджених по-
становою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі
питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медич-
ного призначення» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 74 «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р.
№ 955 та від 8 серпня 2011 р. № 932» (Офіційний вісник України, 2012 р., 
№ 11, ст. 415).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. № 762 «Про
внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17
жовтня 2008 р. № 955» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 62, ст. 2526).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2012 р. № 880
«Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 2008 р. № 955» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 72, ст.
2904).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 639
«Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 2008 р. № 955» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст.
2738).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р.
№ 449 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1740).

9. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 2008 р. № 955 і від 25 березня 2009 р. № 333, затверджених по-
становою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1134 (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 166).

 
 Міжнародна непатентована назва Лікарська форма 

Серцево-судинні захворювання 
 Аміодарон (Amiodarone) таблетки 
 Амлодипін (Amlodipine) --»-- 
 Атенолол (Atenolol) --»-- 
 Верапаміл (Verapamil) --»-- 
 Гідрохлортіазид 

(Hydrochlorothiazide) 
--»-- 

 

 
Найменування 
країни 

Найменування 
уповноваженого 
державного органу 

Зареєстрована ціна на 
лікарський засіб,  
іноземна валюта 

Періодичність 
оновлення даних 

Республіка 
Польща 

Міністерство охорони 
здоров’я Республіки 
Польща 

офіційна ціна продажу, 
польські злоті 

дані затверджуються 
щороку та 
оновлюються один 
раз на два місяці 

Словацька 
Республіка 

Міністерство охорони 
здоров’я  
Словацької Республіки 

офіційно визначена ціна, 
євро 

дані оновлюються 
щомісяця 

Чеська 
Республіка 

Державний інститут з 
контролю за 
лікарськими засобами 
Чеської Республіки 

ціна виробника (exfactory), 
чеські крони 

дані оновлюються 
щодекади 

Латвійська 
Республіка 

Національна служба 
охорони здоров’я 
Латвійської Республіки 

референтна ціна, євро дані оновлюються 
один раз на півроку 

Угорщина Національний фонд 
охорони здоров’я 
Угорщини 

ціна виробника (exfactory), 
угорські форинти 

дані оновлюються 
щомісяця 

 

 

 Спіронолактон (Spironolactone) --»-- 
 Фуросемід (Furosemide) --»-- 
 Дигоксин (Digoxin) розчин оральний 
 Дигоксин (Digoxin) таблетки 
 Еналаприл (Enalapril) --»-- 
 Ізосорбіду динітрат (Isosorbide 

dinitrate) 
таблетки сублінгвальні 

 Карведілол (Carvedilol)  таблетки  
 Клопідогрель (Clopidogrel) --»-- 
 Метопролол (Metoprolol) --»-- 
 Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) таблетки сублінгвальні 
 Симвастатин (Simvastatin) таблетки 
 Бісопролол (Bisoprolol) --»-- 

Цукровий діабет II типу 
 Метформін (Metformin) таблетки 
 Гліклазид (Gliclazide) --»-- 

Бронхіальна астма 
 Беклометазон (Beclometasone) аерозоль для інгаляцій 
 Будесонід (Budesonide) порошок для інгаляцій дозований 
 Будесонід (Budesonide) суспензія для розпилення 
 Сальбутамол (Salbutamol) аерозоль для інгаляцій 
 Сальбутамол (Salbutamol) розчин для інгаляцій  

 

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізь-
кій області викликає Попова Олександра Олеговича,
05.02.1981 року народження, проживаючого за ад-
ресою: Запорізька область, Василівський район, 
м. Дніпрорудне, вул. Молодіжна, буд. 2, кв. 35, для
повідомлення про підозру та надання доступу для
ознайомлення з матеріалами кримінального провад-
ження №42015080000000468 за підозрою у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1
ст. 258-3 КК України, на 09 год. 00 хв. 05.12.2016 р.
у кабінет №110 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій
області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрів-
ська, буд. 62.

Слідчий відділ Управління СБ України в Запо-
різькій області викликає Варванського Сергія
Олександровича, 01.08.1993 року народження,
зареєстрованого за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Шкільна, буд. 9, кв. 59, для повідомлення про пі-
дозру та надання доступу для ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження
№22016080000000042 за підозрою у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,
на 10 год. 00 хв. 05.12.2016 р. у кабінет №115 слід-
чого відділу УСБУ в Запорізькій області за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62.

Слідчий відділ Управління СБ України в Запо-
рiзькiй області викликає Земляного Владислава
Олеговича, 21.01.1994 року народження, заре-
єстрованого за адресою: м. Запорiжжя, вул. Пiв-
нiчнокiльцева, буд. 4, кв. 3, для повідомлення
про підозру та надання доступу для ознайом-
лення з матеріалами кримінального провад-
ження №22016080000000043 за підозрою у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, на
10 год. 00 хв. 05.12.2016 р. у кабінет №115 слідчого
відділу УСБУ в Запорiзькiй області за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62.

Слідчий відділ Управління СБ України в Запо-
рiзькiй області викликає Кальчука Сергія Воло-
димировича, 12.04.1989 року народження,
зареєстрованого за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Шкiльна, буд. 13, кв. 80, для повідомлення про
підозру та надання доступу для ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження
№22015080000000128 за підозрою у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, на
10 год. 00 хв. 05.12.2016 р. у кабінет №115 слідчого
відділу УСБУ в Запорiзькiй області за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62.
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НаціоНальНа комісія, що здійсНює державНе регулюваННя  
у сфері зв’язку та іНформатизації 

РІШЕННЯ 
08.11.2016 № 589

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України 
16 листопада 2016 р. за № 1488/29618

Про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні 
телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність,  

рішення Нкрзі від 02 вересня 2015 року № 455
Відповідно до статей 18 та 66 Закону України «Про телекомунікації», Національна комісія, що здійснює державне ре

гулювання у сфері зв’язку та інформатизації,
виріШила:
1. Затвердити:
1) Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період до 31 грудня 2016 року включно, що додаються;
2) Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2017 року, що додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації, від 02 вересня 2015 року № 455 «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні 
телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 02 вересня 2014 року № 612», за
реєстроване в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2015 року за № 1151/27596.

3. Департаменту економічного аналізу разом з Департаментом правового забезпечення в установленому законодав
ством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова НКРЗІ  О. Животовський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 
08 листопада 2016 року № 589

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України 
16 листопада 2016 р. за № 1488/29618

граНиЧНі тарифи 
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період до 31 грудня 2016 року включно

Таблиця 1

Номер 
статті

Пози
ція Види послуг

Граничний (максимальний) розмір оплати  
без ПДВ (грн)

для підприємств, 
установ, організацій

для фізичних 
осіб – 

підприємців

для 
населеннябюджетних інших

1 2 3 4 5 6 7
доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефону)

1 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу
1 Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії2 10000 10000 10000 7000
2 Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою2 10000 10000 10000 7000
3 Паралельного телефонного апарата у різних абонентів2, 3 10000 10000 10000 7000
4 Телефонного апарата односторонньої дії1, 2 10000 10000 10000 5833
5 Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування в 

комунальній квартирі з кожної сім’ї)1, 2
х х х 5833

6 Вечірнього телефону1, 2, 3 х 10000 10000 5833
7 Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців2 5330 5330 5330 2333
8 Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні 

станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за 
заявою абонента

10000 10000 10000 7000

9 Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора 
телекомунікацій

безоплатно

10 Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону 10000 10000 10000 х
2 11 Підключення з’єднувальної лінії екстрених служб 33333 33333 33333 х

1 При переключенні телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього на основний телефон абонент доплачує різницю між 
діючими тарифами позицій 1, 2 та 46 статті 1. 
2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб. 
3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне включення не 
справляється

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата
3 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

12 В одному будинку 7500 7500 7500 6000
13 В інший будинок 10000 10000 10000 7000

Переоформлення договору на користування телефоном
4 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

14 При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні 
дії телефонної мережі одного оператора

х х х 3000

15 При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі 
іншого оператора

х х х 7000

16 На члена сім’ї або на співвласника чи власника квартири за письмовою заявою 
абонента або в разі настання смерті абонента

х х х 3000

17
На члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, якщо телефон було встановлено 
на пільгових умовах і абонент помер

х х х 3000

18 При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину х х х 3000
19 При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього 

договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється)
х х х 3000

20 Переоформлення квартирного телефону на службовий 10000 10000 10000 х
21 Переоформлення службового телефону на квартирний х х х 3000
22 На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у 

телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат
3000 3000 3000 х

23 Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який 
мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження 
телефонною лінією

х х х 3000

Таблиця 2

Номер 
статті

Пози
ція Види послуг та плати

Для підприємств, установ, 
організацій Для фізичних осіб 

– підприємців Для населення
бюджетних інших

без по
годинної  
оплати 

місцевих 
розмов

з пого
динною 
оплатою 
місцевих 
розмов

без по
годинної 
оплати 

місцевих 
розмов

з пого
динною 
оплатою 
місцевих 
розмов

без по
годинної 
оплати 

місцевих 
розмов

з пого
динною 
оплатою 
місцевих 
розмов

без по
годинної 
оплати 
місцеих 
розмов

з пого
динною 
оплатою 
місцевих 
розмов

1 2 3 4 5 6 7
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2

абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць) 
5 абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів

24 За основний телефонний апарат, підключений до 
окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у 
магістральному і розподільчому кабелі)1, 2

4299 3866 5597 5062 5596 5062 4093 3931

25 За кожну секунду розмови для всіх видів включення 
телефону понад встановлений ліміт

х 000075 х 000075 х 000075 х 000075

26 За телефон колективного користування (з кожної родини 
комунальної квартири) 1, 2

х х х х х х 2047 х 

27 За основний телефонний апарат, підключений за спареною 
схемою1, 2

3439 3093 4477 4049 4477 4049 3274 3145

28 За спарений телефон, встановлений у комунальній 
квартирі, з кожної родини1, 2

х х х х х х 1637 х

29 За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних 
абонентів (з кожного абонента)1, 2, 3

2579 х 3358 х 3358 х 2456 х

30 За вечірній телефон1, 2, 3 х х 2798 2531 2798 2531 2047 1966
31 За телефон односторонньої дії1, 2 2150 1933 2798 2531 2798 2531 2047 1966

абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів
32 За основний телефонний апарат, підключений до 

окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у 
магістральному і розподільчому кабелі) 1, 2

3480 3042 4852 4248 4852 4248 3474 3312

33 За кожну секунду розмови для всіх видів включення 
телефону понад встановлений ліміт

х 000043 х 000043 х 000043 х 000043

34 За телефон колективного користування (з кожної родини 
комунальної квартири) 1, 2

х х х х х х 1737 х 

35 За основний телефонний апарат, підключений за спареною 
схемою1, 2

2784 2434 3881 3163 3881 3163 2779 2650

36 За спарений телефон, встановлений у комунальній 
квартирі, з кожної родини1, 2

х х х х х х 1390 х 

37 За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних 
абонентів (з кожного абонента)1, 2, 3

2088 х 2910 х 2910 х 2084 х

38 За вечірній телефон1, 2, 3 х х 2425 2123 2425 2123 1737 1656
39 За телефон односторонньої дії1, 2 1740 1521 2425 2123 2425 2123 1737 1656

1 У рахунок абонплати надається 10 000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх категорій споживачів 
при погодинній оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.
2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.
3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення не 
справляється

6 40 Плата за з’єднувальну лінію екстрених служб 2055 х 3602 х 3602 х х х
7 41 За кожну секунду розмови з автоматизованих переговорних 

пунктів (АПП)
х х х 000166

Покілометрова плата (у розрахунку на рік)
8 42 За кожний кілометр фактичної довжини абонентської лінії 

від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон 
установлений за межею населеного пункту і підключений 
до АТС цього населеного пункту, незалежно від способу 
підключення телефону.

3230 3230 3230 838

Примітка. Покілометрова плата сплачується додатково до 
абонентної плати за користування телефоном. За лінію, 
створену апаратурою ущільнення, покілометрова плата не 
справляється

Примітки:
1. Тарифи, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про повне фі

нансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами користуються видавництва відповідно до Закону Укра
їни «Про видавничу справу» та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що стосується виконання державно
го замовлення.

Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих 
об’єднаннями  громадян, державними науководослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підпри
ємства зв’язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв’язку за тарифами, установленими для бюджетних організацій, на 
підставі документів чи завірених в установленому законодавством порядку їх копій, що підтверджують фактичне здійснення відповідної діяльності.

2. Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче рівня собівартості відповідної послуги.

В.о. директора департаменту, заступник директора – начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку ринків Департаменту економічного аналізу Л. Олійник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 
08 листопада 2016 року № 589

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України 
16 листопада 2016 р. за № 1489/29619

граНиЧНі тарифи 
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2017 року

Таблиця 1

Номер 
статті

Пози
ція Види послуг

Граничний (максимальний) розмір оплати  
без ПДВ (грн)

для підприємств, 
установ, організацій

для фізичних 
осіб – 

підприємців

для 
населення

бюджетних інших
1 2 3 4 5 6 7

доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефону)
1 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

1 Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії2 10000 10000 10000 7000
2 Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою2 10000 10000 10000 7000
3 Паралельного телефонного апарата у різних абонентів2, 3 10000 10000 10000 7000
4 Телефонного апарата односторонньої дії1, 2 10000 10000 10000 5833
5 Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування в 

комунальній квартирі з кожної сім’ї)1, 2
х х х 5833

6 Вечірнього телефону1, 2, 3 х 10000 10000 5833
7 Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців2 5330 5330 5330 2333
8 Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні 

станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за 
заявою абонента

10000 10000 10000 7000

9 Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора 
телекомунікацій

безоплатно

10 Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону 10000 10000 10000 х
2 11 Підключення з’єднувальної лінії екстрених служб 33333 33333 33333 х

1 При переключенні телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього на основний телефон абонент доплачує різницю між 
діючими тарифами позицій 1, 2 та 46 статті 1. 
2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб. 
3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне включення не 
справляється

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата
3 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

12 В одному будинку 7500 7500 7500 6000
13 В інший будинок 10000 10000 10000 7000

Переоформлення договору на користування телефоном
4 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

14 При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні 
дії телефонної мережі одного оператора

х х х 3000

15 При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі 
іншого оператора

х х х 7000

16 На члена сім’ї або на співвласника чи власника квартири за письмовою заявою 
абонента або в разі настання смерті абонента

х х х 3000

17 На члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, якщо телефон було встановлено 
на пільгових умовах і абонент помер

х х х 3000

18 При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину х х х 3000
19 При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього 

договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється)
х х х 3000

20 Переоформлення квартирного телефону на службовий 10000 10000 10000 х
21 Переоформлення службового телефону на квартирний х х х 3000
22 На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у 

телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат
3000 3000 3000 х

23 Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який 
мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження 
телефонною лінією

х х х 3000

Таблиця 2

Номер 
статті

Пози
ція Види послуг та плати

Для підприємств, установ, 
організацій Для фізичних осіб 

– підприємців Для населення
бюджетних інших

без по
годинної 
оплати 

місцевих 
розмов

з пого
динною 
оплатою 
місцевих 
розмов

без по
годинної 
оплати 

місцевих 
розмов

з пого
динною 
оплатою 
місцевих 
розмов

без по
годинної 
оплати 

місцевих 
розмов

з пого
динною 
оплатою 
місцевих 
розмов

без по
годинної 
оплати 

місцевих 
розмов

з пого
динною 
оплатою 
місцевих 
розмов

1 2 3 4 5 6  7
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 

абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць) 
5 абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів

24 За основний телефонний апарат, підключений до 
окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у 
магістральному і розподільчому кабелі)1, 2

5151 4630 5597 5062 5596 5062 4093 3931

25 За кожну секунду розмови для всіх видів включення 
телефону понад встановлений ліміт

х 000075 х 000075 х 000075 х 000075

26 За телефон колективного користування (з кожної родини 
комунальної квартири) 1, 2

х х х х х х 2047 х 

27 За основний телефонний апарат, підключений за спареною 
схемою1, 2

4121 3704 4477 4049 4477 4049 3274 3145

28 За спарений телефон, встановлений у комунальній 
квартирі, з кожної родини1, 2

х х х х х х 1637 х

29 За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних 
абонентів (з кожного абонента)1, 2, 3

3091 х 3358 х 3358 х 2456 х

30 За вечірній телефон1, 2, 3 х х 2798 2531 2798 2531 2047 1966
31 За телефон односторонньої дії1, 2 2576 2315 2798 2531 2798 2531 2047 1966

абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів
32 За основний телефонний апарат, підключений до 

окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у 
магістральному Ї розподільчому кабелі) 1, 2

4470 3926 4852 4248 4852 4248 3474 3312

33 За кожну секунду розмови для всіх видів включення 
телефону понад встановлений ліміт

х 000043 х 000043 х 000043 х 000043

34 За телефон колективного користування (з кожної родини 
комунальної квартири) 1, 2

х х х х х х 1737 х 

35 За основний телефонний апарат, підключений за спареною 
схемою1, 2

3576 3141 3881 3163 3881 3163 2779 2650

36 За спарений телефон, встановлений у комунальній 
квартирі, з кожної родини1, 2

х х х х х х 1390 х

37 За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних 
абонентів (з кожного абонента)1, 2, 3

2682 х 2910 х 2910 х 2084 х

38 За вечірній телефон1, 2, 3 х х 2425 2123 2425 2123 1737 1656
39 За телефон односторонньої дії1, 2 2235 1963 2425 2123 2425 2123 1737 1656

1 У рахунок абонплати надається 10 000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх категорій споживачів при 
погодинній оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.
2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.
3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення не 
справляється

6 40 Плата за з’єднувальну лінію екстрених служб 2055 х 3602 х 3602 х х х 
7 41 За кожну секунду розмови з автоматизованих переговорних 

пунктів (АПП)
х х х 000166

Покілометрова плата (у розрахунку на рік)
8
  

42
  

За кожний кілометр фактичної довжини абонентської лінії 
від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон 
установлений за межею населеного пункту і підключений 
до АТС цього населеного пункту, незалежно від способу 
підключення телефону.

3230
  

3230 3230 838

Примітка. Покілометрова плата сплачується додатково до 
абонентної плати за користування телефоном. За лінію, 
створену апаратурою ущільнення, покілометрова плата не 
справляється

Примітки:
1. Тарифи, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про повне фі

нансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами користуються видавництва відповідно до Закону Укра
їни «Про видавничу справу» та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що стосується виконання державно
го замовлення.

Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих 
об’єднаннями  громадян, державними науководослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підпри
ємства зв’язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв’язку за тарифами, установленими для бюджетних організацій, на 
підставі документів чи завірених в установленому законодавством порядку їх копій, що підтверджують фактичне здійснення відповідної діяльності.

2. Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче рівня собівартості відповідної послуги.

В.о. директора департаменту, заступник директора – начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку ринків Департаменту економічного аналізу Л. Олійник

телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідачів по
цивільній справі за провадж. 2/431/1389/16: Сергієнка Едуарда Юрійовича,
який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Пет-
ровського, буд.100, кв.46, Сергієнка Юрія Миколайовича, який зареєстрований
за адресою: Луганська область, м. Антрацит, с. Щотове, вул. Підлісна, буд.10,
у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії — Луганського
обласного управління AT «Ощадбанк» до Сергієнка Едуарда Юрійовича, Сер-
гієнка Юрія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться 07 грудня 2016 року о 14 годині 30 хвилин в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру,
38-а, судова зала №4. У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.О. Озеров

Обвинувачений Котовський Ю.О., 09.08.1964 р.н., відповідно до вимог
ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликаються 05.12.2016 року о 16 год.
30 хв. до Печерського районного суду міста Києва у каб. 404 за адресою:
м. Київ, пров. Хрестовий, 4, для участі у підготовчому судовому засіданні у
кримінальному провадженні №42015110350001145 за фактом вчинення
державної зради та дезертирства, за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч.1 ст.111 та ч.1 ст. 408 КК України.

Обвинувачений Гіндес М.В., 09.03.1973 р.н., відповідно до вимог ст. ст.
134, 135, 323 КПК України викликається 06.12.2016 року о 14 год. 00 хв. до
Печерського районного суду міста Києва у каб. 311 за адресою: м. Київ,
пров. Хрестовий, 4, для участі у підготовчому судовому засіданні у кримі-
нальному провадженні №42015110350000498 за фактом вчинення держав-
ної зради та дезертирства, за ознаками кримінальних правопорушень,
передбачених ч.1 ст.111 та ч.1 ст. 408 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Сбер-
банк» до Гайворонської В.М., Гайворонського В.С. про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач по справі Гайворонська Валентина Миколаївна, яка проживає за
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Промислова, б. 10, кв. 50, ви-
кликається на 08.00 годину 06 грудня 2016 року до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідач по справі Гайворонський Віталій Сергійович, який проживає за
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Блюхера, б. 43, викликається на
08.00 годину 06 грудня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Шаргородський районний суд Вінницької області викликає Олійник
Альону Вікторівну як відповідача у судове засідання, яке відбудеться
о 10 годині 13 грудня 2016 року за адресою: вул. Героїв Майдану, 231,
м. Шаргород, Вінницька обл., у справі №152/1612/16-ц за позовом Ко-
ломієць Т.В. до Олійник А.В. про визнання особи такою, що втратила
право користування житлом. У разі неявки Олійник А.В., справу буде
розглянуто за її відсутності. Особа, яка не з’явилась до суду, зо-
бов’язана повідомити причини неявки.

Суддя І. Л. Строгий

Окружний адміністративний суд м. Києва викликає сторони для
участі у судовому засіданні та пропонує подати наявні та раніше непо-
дані докази по справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до
Приватного нотаріуса КМНО Марченко Олени Іванівни, за участі третіх
осіб: Ситнюка Костянтина Миколайовича, Сімонової Наталії Сильвес-
трівни та Абдінової Дар’ї Сергіївни про визнання протиправними дій,
зобов’язати вчинити дії. Судове засідання відбудеться 18.01.2017 року
о 10:55 год. за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, зал
судового засідання № 3. 

Суддя Кобилянський К.М.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідачів Бре-
хунцова Андрія Васильовича, Брехунцову Світлану Миколаївну в судове за-
сідання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства «Альфа-Банк» до Брехунцова Андрія Васильовича, Брехунцової
Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості. Судове засідання від-
будеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області
07.12.2016 р. об 11 год. 00 хв. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд.
31 Луганської області.

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

Суддя А. П. Чернік

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, 
м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за за-
явою Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Правекс-
Банк» до Коростельова Олександра Олексійовича, Коростельової
Олени Іванівни про стягнення боргу за кредитним договором. Відпові-
дачі Коростельов Олександр Олексійович, Коростельова Олена Іванівна
викликаються до каб. № 15 суду на 06.12.2016 року на 09 годину 00
хвилин для участі у розгляді справи по суті. У разі неявки відповідачів
справа буде розглянута у їх відсутності за наявними доказами.

Судця Ткачов О.М.

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України Приморський районний суд
м. Одеси (суддя Ільченко Н.А.) викликає в судове засідання як відпові-
дача Мамедова Алі Шахрат Оглі по справі №522/18758/16-ц за позовом
Моторного (транспортного) бюро України (МТСБУ) до Мамедова Алі
Шахрат Оглі про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних
з регламентною виплатою. Судове засідання відбудеться 12 січня 2017
року о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб.
224. У випадку неявки у судове засідання зазначеної особи, справа
буде розглянута за її відсутності.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Лозову Те-
тяну Тимофіївну як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ №420/1977/16-ц, за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Лозової Т.Т.
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 13 грудня 2016 року о 08 год.
00 хв. (резервна дата судового засідання 19 грудня 2016 року о 08 год. 00
хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Укра-
їнська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д.С.Тарасов

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запо-
різька область, смт Більмак, вул. Центральна, 26а) розглядатиме ци-
вільні справи за позовами ПАТ «Державний ощадбанк України» в особі
філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до фізичних осіб
про стягнення заборгованості за кредитними договорами. Відповідачі:

- справа № 319/1480/16-ц Косенко Михайло Олександрович, остання
відома адреса проживання: Донецька область, м. Сніжне, вул. Совет-
ська, 114, кв. 18.

- Фарафонова Галина Анатоліївна, остання відома адреса прожи-
вання: Донецька область, м. Сніжне, вул. 250 років Донбасу, 12, кв. 84;

- Старченков Максим Миколайович, остання відома адреса прожи-
вання: Донецька область, м. Сніжне, вул. Заводська, 4, кв. 37.

В судове засідання, яке призначене на 09 год. 30 хв. 12 грудня 2016
року.

Копію позову та доданих матеріалів можна отримати в суді за ви-
щевказаною адресою або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти позову
та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідачів в судове
засідання та неповідомлення суду про причину неявки позов буде роз-
глянутий за їх відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Солодовніков Р.С.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області знаходиться цивільна справа 
№ 2/359/1368/2016, 359/3373/16-ц за позовом першого заступника прокурора області в інтересах держави в особі: Ка-
бінету Міністрів України, Державного підприємства «Бориспільське лісове господарство» до Щасливської сільської
ради, Спальвіша Б. О., Лук’яненко О. Г., Воробея М. М., Тихої Р. Г., ТОВ «Березова роща», ТОВ «Сілквей комунікейшн»,
треті особи на стороні відповідачів: Форс В. О., Кириленко О. М., Новіков О. А., Кравцова Р. Я., Кравцов В. В., Кузик Т.
П., Коваль М. Л., Терновий В. А., Ейзенбрук Г. В., Сахно С. І., Федько О. М., Бакун О. А., Суліма В. І., Тригуб В. М., Реєс-
траційна служба Бориспільського міськрайонного управління юстиції, головне територіальне управління юстиції у Ки-
ївській області, приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Мурга Світлана Геннадіївна, про
визнання недійсними рішень, державних актів на право власності на земельні ділянки та витребування землі з неза-
конного володіння.

Розгляд вищезазначеної справи призначений на 10 годину 00 хвилин 08 грудня 2016 року за адресою: м. Бо-
риспіль, вул. Київський шлях, 72, каб. №7. В зв’язку з цим суд викликає відповідача Щасливську сільську раду,
місцезнаходження за адресою: вул. Л. Українки, 12, с. Щасливе, Бориспільский р-н, 08325, Спальвіша Бориса
Олександровича, останнє відоме місце проживання за адресою: вул. Ентузіастів, м. Київ, 02154, Воробея Миколу
Миколайовича, останнє відоме місце проживання за адресою: вул. Лисенка, 2, кв. 4, с. Щасливе, Бориспільський
р-н, 08325, Тиху Раїсу Григорівну, останнє відоме місце проживання за адресою: пров. Таганрозький, 6, м. Київ,
02092, ТОВ «Сілквей комунікейшн», місцезнаходження за адресою: вул. Смоленська, 31-33, оф. 405, м. Київ,
03057, третю особу: Форс Володимира Олексійовича, останнє відоме місце проживання за адресою: вул. Ватутіна,
3, с. Велика Олександрівка, Бориспільський р-н, 08320, Кириленка Олександра Миколайовича, останнє відоме
місце проживання за адресою: вул. 8-го Березня, 2, с. Запруддя, Рокитнянський р-н, Київська обл., 09620, Новікова
Олексія Анатолійовича, останнє відоме місце проживання за адресою: вул. Горняцька, 25, кв. 1, м. Дзержинськ,
Донецька обл., 85200, Кравцову Раїсу Яківну, останнє відоме місце проживання за адресою: пров. В. Маяковського,
93 б, кв. 111, м. Київ, 02232, Кравцова Володимира Валентиновича, останнє відоме місце проживання за адресою:
пров. В. Маяковського, 93 б, кв. 111, м. Київ, 02232, Кузик Тамару Петрівну, останнє відоме місце проживання за
адресою: пр. Перова, 14, кв. 87, м. Київ, 02125, Коваль Марію Леонідівну, останнє відоме місце проживання за
адресою: вул. Мате Залки, 2/12, кв. 136, м. Київ, 04211, Тернового Вячеслава Анатолійовича, останнє відоме місце
проживання за адресою: вул. Малиновського, 3 б, кв. 140, м. Київ, 04212, Ейзенбрук Галину Вікторівну, останнє
відоме місце проживання за адресою: вул. Леніна, 94, кв. 40, м. Березань, Київська обл., 07540, Федька Олександра
Михайловича, останнє відоме місце проживання за адресою: вул. Горова, 1а, кв. 6, с. Вороньків, Бориспільський
р-н, 08352, Бакун Олену Анатоліївну, останнє відоме місце проживання за адресою: вул. Гагаріна, 40, кв. 6, с. Во-
роньків, Бориспільський р-н, 08352, Суліму Володимира Івановича, останнє відоме місце проживання за адресою:
вул. Перемоги, 59, с. Старе, Бориспільський р-н, 08362, Тригуб Валентину Миколаївну, останнє відоме місце про-
живання за адресою: вул. Ліченка, с. Сошників, Бориспільський р-н, 08363, Реєстраційну службу Бориспільського
міськрайонного упр. юстиції, місцезнаходження за адресою: вул. Київський шлях, 79, м. Бориспіль, 08300, Головне
територіальне управління юстиції у Київській області, місцезнаходження за адресою: вул. Є. Сверстюка, 15, 
м. Київ, 02002, Приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Мурга С.Г., місцезнаходження
за адресою: вул. Київський шлях, 39, кв. 38, м. Бориспіль, 08300 в судове засідання на вищезазначений час та
день. В разі неявки в судове засідання відповідачів та третіх осіб суд прийме рішення на підставі наданих позивачем
доказів.

Суддя В.М.Саган

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «Шахтобудівельна компанія «Донецькшахтопро-
ходка» до Сікорського Анатолія Григоровича, треті особи: Сікорський Олексій
Анатолійович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ВСГ-Транском», Те-
риторіальний сервісний центр 1441 Регіонального сервісного центру МВС у До-
нецькій області про визнання угоди недійсною.

Відповідач по справі Сікорський Анатолій Григорович, який проживає за ад-
ресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Кудряшова, б. 102, викликається
на 08.30 годину 05 грудня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по
суті.

Третя особа по справі Сікорський Олексій Анатолійович, який проживає за
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Кудряшова, б. 102, викликається
на 08.30 годину 05 грудня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по
суті.

Представник третьої особи по справі Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ВСГ-Транском», що знаходиться за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Таганрозька, б, 19/1, викликається на 08.30 годину 05 грудня 2016
року до суду для у часті у розгляді справи по суті.

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

Суддя І.О. Сидоренко

Дзержинський районний суд м. Харкова повідомляє, що 14 грудня 2016 року призначені
до розгляду цивільні справі за позовами Харківського національного університету Повітряних
сил імені Івана Кожедуба про стягнення сум витрат, пов’язаних з утриманням під час навчання,
розгляд яких відбудеться у приміщенні суду (м. Харків, пр-т Перемоги, 52-В), каб. 207, а саме:

на 10.00 годину — до Ковальчука Олександра Олександровича, про стягнення 67 143 грн.
80 коп.,
на 10 год.15 хв. — до Єзіна Вдадислава Сергійовича, про стягнення 27 432 грн. 87 коп.,
на 10 год. 30 хв. — до Рахманіна Романа Борисовича, про стягнення 59 744 грн. 62 коп.,
на 10 год.45 хв. — до Богданова Максима Борисовича, про стягнення 63 429 грн. 99 коп.,
на 11 год.00 хв. — до Задворного Сергія Анатольовича, про стягнення 36 312 грн. 50 коп.,
на 11 год.15 хв. — до Романька Артема Дмитровича, про стягнення 19 774 грн. 99 коп.,
на 11 год. 30 хв.— до Корнієнка Руслана Сергійовича, про стягнення 13 510 грн. 89 коп.,
на 11 год.45 хв. — до Свириденка Євгена Миколайовича, про стягнення 13 510 грн. 89 коп.,
на 12.00 год. — до Карпука Миколи Валерійовича, про стягнення 19 210 грн. 80 коп.,
на 12 год. 15 хв. — до Боремчук Світлани Вікторівни, про стягнення 69 860 грн. 53 коп.,
на 12. год. 30 хв. — до Карієва Олега Олександровича, про стягнення 62 877 грн. 96 коп.

Доводжу до відома відповідачів, що в разі неявки до суду справи будуть розглянуті у Вашу
відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Т.В. Штих

Шевченківський районний суд м. Чернівці
викликає Акініна Івана Володимировича, ос-
таннє відоме місце проживання якого за ад-
ресою: м. Чернівці, вул. Заньковецької, 15/4,
як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом Вершигори М.М. ін. до
Вас про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщен-
ням, на 09-40 годину 13 грудня 2016 року за
адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна,
4, кабінет №8.

З опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається належним чином по-
відомленим про час і місце розгляду справи.
У разі Вашої неявки в судове засідання
справу буде розглянуто у Вашу відсутність.

Суддя С. О. Волошин

Сєвєродонецький міський суд Луган-
ської області повідомляє Коротких Юлію
Юріївну, мешканку міста Кадіївки (Стаха-
нова) Луганської області про ухвалення
заочного рішення від 25 жовтня 2016
року по справі № 428/9831/16-ц за позо-
вом ПАТ «Альфа Банк» про стягнення за-
боргованості. Заочне рішення може бути
переглянуте судом, що його ухвалив, за
письмовою заявою відповідача, яку може
бути подано протягом десяти днів з дня
отримання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

Драбівський районний суд Черкаської
області повідомляє, що 09 грудня 2016
року об 11 годині 00 хвилин розглядати-
меться цивільна справа за позовом
Палько Ольги Анатоліївни до Сім’ї Олек-
сандра Миколайовича про стягнення
боргу за договором позики.

Слухання справи відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: вул. Шевченка,
13, смт Драбів Черкаської області, під го-
ловуванням судді Шевченка В.О.

Відповідачеві Сім’ї О.М. необхідно
з’явитися до суду. При собі мати доку-
менти, які посвідчують особу. У разі не-
явки без поважних причин справа буде
розглянута у відсутності відповідача за
наявними у матеріалах справи доказами.

Чемеровецький районний суд Хмель-

ницької області повідомляє, що цивільна

справа за позовом Скоринович Інни Вік-

торівни до Скориновича Михайла Михай-

ловича про позбавлення батьківських

прав призначена до розгляду на 5 грудня

2016 року о 09 годині 30 хвилин за адре-

сою: смт Чемерівці, вул. Центральна, 44

Хмельницької області.

Явка Скориновича Михайла Михайло-

вича в судове засідання обов’язкова.

Суддя В. О. Борсук

Яготинський районний суд Київської об-
ласті викликає  Карєву Ольгу Кирилівну,
11.02.1951 року народження, останнє відоме
місце проживання: м.  Яготин Київської об-
ласті,  провул.  Короленка-11, як відпові-
дачку в судове засідання на 9 годину 5
грудня 2016 року по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «ПриватБанк» до Карєвої
Ольги Кирилівни про  стягнення  заборгова-
ності за кредитним договором, за адресою:
м. Яготин Київської області, вул. Незалеж-
ності 67.

У разі  неявки   в судове засідання, справу
буде розглянуто за його  відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя Литвин Л.І.

Apтемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Грінченка Ігоря Ві-
талійовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідач по справі Грінченко Ігор Віталійович, 25.07.1990
р.н., який зареєстрований та мешкає: м. Часів Яр, вул. Гвардій-
ська, буд. 45-А, Донецька область, викликається до суду (До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201) для участі в
розгляді справи по суті на 11.40 годину 5 грудня 2016 року.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя Воробйова І. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
викликає ву судове засідання, яке відбудеться
05.12.2016 року о 09.30 годині в приміщенні Артемів-
ського міськрайонного суду Донецької області за ад-
ресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5,
Іванова Андрія Володимировича (останнє відоме
місце реєстрації: Донецька область, Бахмутський р-н,
с. Іванівське (Красне), вул. Широка (Кірова), буд. 81)
як відповідача по цивільній справі № 219/9225/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення за-
боргованості. 

Суддя Дубовик Р. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Петраша Віктора
Романовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідач по справі Петраш Віктор Романович, 29.06.1968
р.н., який зареєстрований та мешкає: м. Світлодарськ, пр-т Мо-
лодіжний, 46-54, Донецька область, викликається до суду (До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201) для участі в
розгляді справи по суті на 09.50 годину 6 грудня 2016 року.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя Воробйова І. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
розглядає цивільну справу за позовами ПАТ «Укрсоц-
банк» до Ільюшина Сергія Андрійовича, Ільюшина Сергія
Сергійовича, Ільюшиної Ірини Василівни, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Прометея, буд. 11, кв. 2, призначено до розгляду на
05.12.2016 о 08.00 год. до суду для участі в розгляді
справи по суті за адресою суду: 84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

В провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа
№ 185/9251/16-ц року за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до Кіщенка Олександра
Миколайовича про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з регламентною виплатою.

Відповідач Кіщенко Олександр Миколайович викликається в судове засідання 8 грудня 2016 року на 11.30
годину в приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська
область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 209. Суддя Шаповалова І.С.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідач вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки Кіщенка Олександра Миколайовича справу буде розглянуто за його відсутності.
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оголошення
ПОВІСТКА

про виклик ГАВРилюКА Ігоря Івановича, зареєстрованого за адресою: 
вул. Свердлова, 1, м. Феодосія, АР Крим

Підозрюваний Гаврилюк І.І. відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 05 грудня 2016 року з 09
год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупо-
ваній території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет № 711 за адресою: бульвар Лесі
Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та прове-
дення допиту за його участі як підозрюваного у кримінальному провадженні №42016000000002384 від 14.09.2016 за оз-
наками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрюваний Гаврилюк І.І. може з’явитися до про-
курора у будь-який зручний для нього час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-

ливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провад-
ження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції

на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАнОВ

ПОВІСТКА
про виклик ВлАСенКА Антона Павловича, зареєстрованого за адресою: 

вул. леніна, 19, м. Саки, АР Крим
Підозрюваний Власенко А.П. відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 05 грудня 2016 року з 09 год. 00

хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань пред-
ставництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території пі-
вострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет № 711 за адресою: бульвар Лесі Українки, 26-а, м. Київ
(тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведення допиту за його участі
як підозрюваного у кримінальному провадженні №42016000000002626 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрюваний Власенко А.П. може з’явитися до прокурора
у будь-який зручний для нього час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості

тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої

здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження
отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не
повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру міні-
мальної 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 підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано
привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без по-

важної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції

на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАнОВ

ПОВІСТКА
про виклик ДОлГОПОлОВА Андрія миколайовича, зареєстрованого за адресою: 

вул. Воровського, 16, м. Сімферополь, АР Крим
Підозрюваний Долгополов А.М. відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 05 грудня 2016 року з 09

год. 00хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з
питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій
території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет № 711 за адресою: бульвар Лесі Українки,
26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведення допиту
за його участі як підозрюваного у кримінальному провадженні №42016000000002455 від 20.09.2016 за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрюваний(а) Долгополов А.М. може з’явитися до
прокурора у будь-який зручний для нього час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможли-

вості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру
мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заро-
бітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції

на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАнОВ

ПОВІСТКА
про виклик ГлУхОВОї Євгенії михайлівни, зареєстрованої за адресою: 

просп. Перемоги, 52, кв. 101, м. Сімферополь, АР Крим
Підозрювана Глухова Є.М. відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 05 грудня 2016 року з 09 год.

00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з пи-
тань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій
території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет № 711 за адресою: бульвар Лесі Укра-
їнки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведення
допиту за її участі як підозрюваноої у кримінальному провадженні №42016000000002382 від 14.09.2016 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрюваниа Глухова Є.М. може з’явитися до про-
курора у будь-який зручний для неї час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-

ливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провад-
ження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції

на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАнОВ

ПОВІСТКА
про виклик ІСлАмГУлОВОї Олени Володимирівни, зареєстрованої за адресою: 

вул. Строїтельна, 18, м. Саки, АР Крим
Підозрювана Ісламгулова О.В. відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 05 грудня 2016 року з 09

год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупо-
ваній території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет № 711 за адресою: бульвар Лесі
Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та прове-
дення допиту за його(її) участі як підозрюваної у кримінальному провадженні №42016000000002624 від 28.09.2016 за оз-
наками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрюваниа Ісламгулова О.В. може з’явитися до
прокурора у будь-який зручний для неї час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-

ливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провад-
ження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції

на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАнОВ

ПОВІСТКА
про виклик ДОмнІКОВОї марії Вікторівни, зареєстрованої за адресою: 

вул. Севастопольська, буд. 41/5, кв. 91, м. Сімферополь, АР Крим
Підозрювана Домнікова М.В. відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 05 грудня 2016 року з 09

год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупо-
ваній території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет № 711 за адресою: бульвар Лесі
Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та прове-
дення допиту за її участі як підозрюваної у кримінальному провадженні №42016000000002447 від 20.09.2016 за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрювана Домнікова М.В. може з’явитися до про-
курора у будь-який зручний для неї час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-

ливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провад-
ження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції

на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАнОВ
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ПОВІСТКА
про виклик КАГІТІНОї Ірини Володимирівни, зареєстрованої за адресою: 

вул. Воровського, 16, м. Сімферополь, АР Крим
Підозрювана Кагітіна І.В. відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 05 грудня 2016 року з 09 год.

00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з пи-
тань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій
території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет № 711 за адресою: бульвар Лесі Укра-
їнки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведення
допиту за її участі як підозрюваної у кримінальному провадженні №42016000000002456 від 20.09.2016 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрювана Кагітіна І.В. може з’явитися до проку-
рора у будь-який зручний для неї час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-

ливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провад-
ження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції

на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАНОВ

ПОВІСТКА
про виклик ІСРОІЛОВОї Венери Улугбеківни, зареєстрованої за адресою: 

вул. Шкільна, 4, м. Армянськ, АР Крим
Підозрювана Ісроілова В.У. відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 05 грудня 2016 року з 09

год. 00 хв. до 18 год 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з
питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій
території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет № 711 за адресою: бульвар Лесі Укра-
їнки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведення
допиту за її участі як підозрюваної у кримінальному провадженні №42016000000002404 від 15.09.2016 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрювана Ісроілова В.У. може з’явитися до про-
курора у будь-який зручний для неї час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-

ливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провад-
ження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції

на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАНОВ

ПОВІСТКА
про виклик ШУКАЛьСьКОГО Валентина Володимировича, зареєстрованого за адресою: 

вул. Чкалова, 6, смт Красногвардійське, АР Крим
Підозрювана Шукальський В.В. відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 05 грудня 2016 року з

09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупо-
ваній території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет № 711 за адресою: бульвар Лесі
Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та прове-
дення допиту за його участі як підозрюваного у кримінальному провадженні №42016000000002606 від 28.09.2016 за оз-
наками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрюваний Шукальський В.В. може з’явитися до
прокурора у будь-який зручний для нього час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-

ливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провад-
ження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції

на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАНОВ

ПОВІСТКА
про виклик ХАЛДЄЄВОї Олени Вікторівни, зареєстрованої за адресою: 

10 мікрорайон, 20, кв. 14, м. Красноперекопськ, АР Крим
Підозрювана Халдєєва О.В. відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 05 грудня 2016 року з 09

год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупо-
ваній території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет № 711 за адресою: бульвар Лесі
Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та прове-
дення допиту за її участі як підозрюваної у кримінальному провадженні №42016000000002625 від 28.09.2016 за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрювана Халдєєва О.В. може з’явитися до про-
курора у будь-який зручний для неї час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-

ливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провад-
ження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції

на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАНОВ

ПОВІСТКА
про виклик БАСОВОї Олени Андріївни, зареєстрованої за адресою: 

вул. Павла Корчагіна, 6, кв. 46, м. Севастополь
Підозрювана Басова О.А. відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 05 грудня 2016 року з 09 год.

00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з пи-
тань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій
території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет № 711 за адресою: бульвар Лесі Укра-
їнки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведення
допиту за її участі як підозрюваної у кримінальному провадженні №42016000000002843 від 12.10.2016 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрювана Басова О.А. може з’явитися до проку-
рора у будь-який зручний для неї час.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-

ливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провад-
ження.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції

на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. АСАНОВ

В провадженні Ренійського районного суду Одеської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 510/23/15-ц за позо-
вом Лупу Олександра Сергійовича до Ренійської міської
ради, Шубіна Валерія Миколайовича, Шубіної Світлани
Леонідівни, Шубіної Катерини Валеріївни, Шубіної Лілії Ва-
леріївни про визнання права власності.

Судове засідання по справі призначено на 05.12.2016 р.
о 09 годині 30 хвилин у Ренійському районному суді за ад-
ресою: Одеська область, м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя
Сорокін К.В., тел. (04840) 40156.

Суд викликає відповідачів: Шубіна Валерія Миколайо-
вича, Шубіну Світлану Леонідівну, Шубіну Катерину Вале-
ріївну, Шубіну Лілію Валеріївну, остання відома адреса:
Одеська обл., м. Рені, вул. Шевченка, 29.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачів:
Шубіна Валерія Миколайовича, Шубіної Світлани Леоні-
дівни, Шубіної Катерини Валеріївни, Шубіної Лілії Валері-
ївни в судове засідання, справа буде розглянута в їхню
відсутність.

Суддя К. В. Сорокін

АБ «УКРГАЗБАНК» 
оголошує про проведення аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот №185294 Земельна ділянка 0,3324 га у м. Київ, вул. Московська (Печерський р-н), к/н: 8000000000:82:034:0005
з цільовим призначенням: для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-торговельного та житлового ком-
плексів.

Початкова ціна продажу 55166139,09 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 5 516 613,91 без ПДВ.
Лот №185296 Земельна ділянка 0,8023 га у м. Київ, бул. Дружби Народів, 44-46,  к/н: 8000000000:82:277:0141 з ці-

льовим призначенням: інша комерційна діяльність.
Початкова ціна продажу 40 900 000,00 без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 4 090 000,00 без ПДВ.
Лот №185297 Нежилий будинок 3700,9 кв.м. у м. Київ, вул. Кожум’яцька, 12б.
Початкова ціна продажу 70 803 376,99 з ПДВ. Розмір гарантійного внеску 7 080 337,70 без ПДВ.
Лот №185292 Нежитловий будинок громадського призначення 401,8 кв.м. та земельна ділянка 0,0494 га у м. Івано-

Франківськ, вул. Сірика, 3, к/н: 2610100000:06:004:0141.
Початкова ціна продажу 6 396 000,00 з ПДВ. Розмір гарантійного внеску 639 600,00 без ПДВ.
Аукціон відбудеться 30.12.2016 року з 9:00 до 18:00 на сайті https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕТАМ»,

м.Київ, вул. Стрілецька, 4-6, часи роботи з пн. до пт. з 9:00 до 18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту
оприлюднення інформації до 9:00 25.12.2016 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 25.12.2016 року на
поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк Ук-
раїни», МФО 322669.
З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел. (044) 596-96-24, 596-95-43.

У зв’язку із зупиненням з 28.11.2016 р. діяльності
Харцизької Філії  ПрАТ «ВО «Стальканат-
Сілур» завод «Сілур» (код ЄДРПОУ 37169358),
розташоване за адресою: 86700, Донецька область,
м. Харцизьк, вул. Філатова 9, повідомляємо, що з
28.11.2016 р. усі довіреності, видані ПрАТ «ВО
«Стальканат-Сілур» (код ЄДРПОУ 26209430) на
представництво інтересів Товариства/філії  праців-
никам Харцизької Філії  ПрАТ «ВО «Стальканат-
Сілур» завод «Сілур», а також усі довіреності, видані
від імені  Харцизької Філії  ПрАТ «ВО «Стальканат-
Сілур» завод «Сілур», є скасованими. Усі печатки Хар-
цизької Філії  ПрАТ «ВО «Стальканат-Сілур» завод
«Сілур» є недійсними .

Генеральний директор Лавриненко С.Г
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оголошення
Артемівський міськрайонний суд Донецької об-

ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Проценко Олени
Валентинівни до Проценка Олександра Олександро-
вича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на
утримання дитини.

Відповідач у справі Проценко Олександр Олексан-
дрович, що мешкає за адресою: с. Троїцьке, Попас-
нянського району, Донецької області, вул. Овепяна,
28, викликається на 10.00 годину 05 грудня 2016 року
до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки. В
разі неявки відповідача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК
України справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Всеукраїнський Банк
Розвитку» до Сільськогосподарського товариства з
обмеженою відповідальністю «ІЛЮС», Федорова Ан-
дрія Вікторовича, Данилової Людмили Григорівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Данилова Людмила Григорівна
(зареєстрована за адресою: 87202, Донецька обл., 
c. Старобешеве, вул. Садова, буд. 15а) викликається
на 06 грудня 2016 року о 13.00 годині до суду, каб. 
№ 307 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Л.В. Шевченко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу № 2-д/243/18/2016 за дору-
ченням Псковського районного суду Псковської області
Російської Федерації про вручення судових документів у
цивільній справі за позовом  Ляшко Ганни Дмитрівни до
Ляшка Олександра Геннадійовича про позбавлення бать-
ківських прав.

Останнє відоме місце проживання відповідача Ляшка
Олександра Геннадійовича: Донецька область, м. Гор-
лівка-9, вул. М. Федоренка, буд. 8, кв. 5.

Відповідач викликається до суду на 07 грудня 2016
року о 12 год. 45 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове
засідання, відповідачі повинні повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ністю.

Суддя О.В. Ільяшевич

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(/4100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/1664/2016 за позовом Си-
доренка Вадима Володимировича до Вялого Дмитра
Геннадійовича, Вялого Геннадія Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за договором про надання правової
допомоги.

Останнє відоме місце проживання відповідача Вялого
Дмитра Геннадійовича: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Журавського, буд. 30, кв. 2.

Останнє відоме місце проживання відповідача Вялого
Геннадія Миколайовича: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Журавського, буд. 32.

Відповідачі викликаються до суду на 07 грудня 2016
року 13 год. 30 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове за-
сідання, відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутністю.

Суддя О.В. Ільяшевич

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Альфа-Банк» до Ткача Олексія
Петровича про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідач Ткач Олексій Петрович, останнє місце про-
живання: Донецька обл., м. Харцизьк, с. Зуївка, вул. Блю-
хера, 68, ІПН: 2801001756 викликається на 06 грудня 2016
року о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області, кабінет № 1, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності на підставі на-
явних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тітова Т.А.

Зіньківський районний суд Полтавської області викли-
кає Тимошенка Віктора Миколайовича, 23.09.1964 р.н.
(останнє відоме місце проживання: місто Зіньків, вулиця
Мініна, 40, Зіньківського району, Полтавської області) як
відповідача в судове засідання в цивільній справі за по-
зовом Тимошенко Людмили Іванівни до Тимошенка Вік-
тора Миколайовича, третя особа: Зіньківська міська рада
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 21 грудня 2016 року о
09 годині 10 хвилин в приміщенні Зіньківського район-
ного суду Полтавської області за адресою: Полтавська
область, місто Зіньків, вулиця Соборності, 2. Головуючий
по справі суддя Дем’янченко C.M.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове
засідання.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донець-
кої області знаходиться цивільна справа № 2/243/4207/2016
за позовом Савицької Олени Сергіївни до Савицького Романа
Вікторовича, за участю третьої особи: Управління служб у
справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Хар-
ківської міської ради, про позбавлення батьківських прав.

Розгляд справи по суті відбудеться 05.12.2016 року о
09.00 год. (додаткова дата 07.12.2016 року о 08.30 год.) у
приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Савицького Романа Вікторовича,
23.07.1985 р. н., адреса реєстрації: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Українська, 113, кв. 10, є обов’язковою. У разі не-
явки відповідача справу буде розглянуто без його участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти
позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І.М. Мінаєв

Збаразький районний суд Тернопільської області по ци-
вільній справі за позовом Савчук Оксани Олегівни до Сав-
чука Віталія Володимировича про розірвання шлюбу
викликає в судове засідання відповідача по даній справі
Савчука Віталія Володимировича, останнє відоме місце ре-
єстрації якого: смт Вишнівець, вул. Вільна, 10, Збаразького
району, Тернопільської області.

Судове засідання відбудеться 14 грудня 2016 року о 09
годині 00 хвилин в приміщенні Збаразького районного
суду Тернопільської області за адресою: 47302, м. Збараж,
вул. Грушевського, 13, Тернопільської області.

Збаразький районний суд Тернопільської області про-
понує Савчуку В.В. подати в Збаразький районний суд до
14 грудня 2016 року письмові заперечення проти позову з
посиланням на докази, якими вони обґрунтовуються.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за відсутності Савчука В.В. Про причини неявки Савчук В.В.
зобов’язаний повідомити суд.

Суддя І.В. Гудима

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 05 грудня 2016 року о 15.15 годині буде
проведено судове засідання у цивільній справі 
№ 310/7638/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк України»
в особі філії – Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» до Разумного Ярослава Васильовича,
Брандт Наталії Анатоліївни, Василевського Вадима
Тадеушевича про стягнення заборгованості за кре-
дитом.

Суд викликає Разумного Ярослава Васильовича,
Брандт Наталію Анатоліївну, Василевського Вадима
Тадеушевича як відповідачів.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідачів в судове засідання воно буде
проведене за наявними матеріалами.

Суддя В.В. Петягін

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Кривенка
Олександра Валерійовича до Приватного акціонерного
товариства «Київський страховий дім», Мартинюка Ро-
мана Володимировича про стягнення матеріальної
шкоди, спричиненої джерелом підвищеної небезпеки,
треті особи: Приватне акціонерне товариство «ВУСО»,
Король Микола Степанович.

Відповідач Мартинюк Роман Володимирович викли-
кається на 14 грудня 2016 року на 10.00 годину до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для
участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття він пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Здоровиця О.В.

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії – Тернопільського
обласного управління AT «Ощадбанк» до Климчука Миколи
Ярославовича про стягнення заборгованості за кредитом викли-
кає в судове засідання відповідача по даній справі Климчука Ми-
колу Ярославовича, останнє відоме місце реєстрації якого: 
с. Малий Кунинець, Збаразького району, Тернопільської області.

Судове засідання відбудеться 08 грудня 2016 року о 09 годині
00 хвилин в приміщенні Збаразького районного суду Тернопіль-
ської області за адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського,
13, Тернопільської області, суддя Левків А.І.

Збаразький районний суд Тернопільської області пропонує
Климчуку М.Я. подати в Збаразький районний суд до 08 грудня
2016 року письмові заперечення проти позову з посиланням на
докази, якими вони обґрунтовуються.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за
відсутності Климчука М.Я. Про причини неявки Климчук М.Я. зо-
бов’язаний повідомити суд.

Суддя А.І. Левків

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа № 310/6388/16-ц за по-
зовом ПАТ «Альфа-Банк» до Довганюка Віктора Бо-
рисовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 19.12.2016 р. об 11
годині 20 хвилин в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м.
Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя Тро-
ценко Т.А., тел. (код 06153)3-55-31.

Суд викликає Довганюка Віктора Борисовича як
відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі
неявки відповідача справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами.

Суддя Т.А. Троценко

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська,
розташований за адресою: 49044, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Паторжинського, 18а, викликає Замкову
Оксану Петрівну у судове засідання по цивільній
справі за позовом Невінчаної Тетяни Василівни до
Замкової Оксани Петрівни, треті особи: Дніпропет-
ровська міська рада, Департамент благоустрою та ін-
фраструктури Дніпропетровської міської ради,
Департамент Державної архітектурно-будівельної ін-
спекції у Дніпропетровській області, комунальне під-
приємство «Управління контролю за благоустроєм
міста» Дніпропетровської міської ради про усунення
перешкод у користуванні власністю шляхом приби-
рання паркану та перебудови паркану, яке призна-
чене на 09.20 годину 12 грудня 2016 року.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто у заочному порядку.

Суддя С.О. Демидова

Шепель Віталій Федорович, останнє місце прожи-
вання чи мешкання: м. Кам’янське, вул. Воїнів Афганців,
буд. 11, кв.88, викликається у відкрите судове засідання
як відповідач на 10.00 годину 05.12. 2016 року у цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Альфа-Банк» до Шепеля Віталія Федоровича про
стягнення заборгованості за кредитом.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Багбая Є.Д. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська
Дніпропетровської області, за адресою: м. Кам’янське,
вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі відповідач Шепель Віталій Федоро-
вич вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за
його відсутності.

Старобільський районний суд Луганської області викликає
відповідачів по цивільній справі за провадж. 2/431/1594/16: Ми-
халькова Олександра Миколайовича, який зареєстрований за ад-
ресою: Луганська область, м. Антрацит-7, вул. Горняцька, буд.10,
кв.2, Глущенка Олександра Володимировича, який зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, м. Антрацит, с. Дубівське,
вул. Московська, буд.22, кв.7, Сасунова Сергія Володимировича,
який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Антра-
цит, вул. Радянська, буд.15, кв.16, у судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» в особі філії — Луганського
обласного управління AT «Ощадбанк» до Михалькова Олексан-
дра Миколайовича, Глущенка Олександра Володимировича, Са-
сунова Сергія Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судове засідання відбудеться 07 грудня
2016 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, судова зала
№4. У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. О. Озеров

Заводський районний суд м. Миколаєва повідом-
ляє, що розгляд цивільної справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії — Миколаївське
обласне управління AT «Ощадбанк» до Зулкарнєєва
Дениса Олександровича про стягнення заборгова-
ності призначено на 12.12.2016 року об 11.00 год. В
разі Вашої неявки справа буде розглянута за Вашої
відсутності.

Відповідачу Зулкарнєєву Денису Олександровичу
необхідно з’явитись в судове засідання, яке відбу-
деться 12 грудня 2016 року об 11.00 год. в примі-
щенні Заводського районного суду м. Миколаєва, що
знаходиться за адресою: 54002, м. Миколаїв, вул. Ра-
дісна, 3, каб.24.

Суддя Карташева Т. А.

Печерський районний суд м. Києва викликає ТОВ «Компа-
нія МайклСофт» у судове засідання як відповідача, який зна-
ходиться за адресою: вул. Червоноармійська, 13, м. Київ, у
справі № 757/32967/16-ц за позовом Кравченка Юрія Григо-
ровича, Васянович Олександри Максимівни, Пасхалова Юрія
Володимировича до Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Компанія МайклСофт» про визнання наказу проти -
правним та скасування наказу в частині, стягнення виплат при
звільненні, яке відкладено до 11.30 год. 06 грудня 2016 року і
відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42 а, каб.14,
суддя Остапчук Т.В.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без по-

важних причин або не повідомлення суд про причини неявки,
справу буде розглянуто у Вашу відсутність на підставі наявних
у ній доказів.

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

Суддя Т. В. Остапчук

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до
Бобрулько Сергія Валентиновича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідач у
справі Бобрулько Сергій Валентинович, що мешкає
за адресою: м. Жданівка Донецької області, вул. Ле-
ніна, 11 А/25, викликається о 10.30 годині 13 грудня
2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді
вказаної справи по суті. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 05 грудня 2016 року о 15-00 годині буде
проведено судове засідання у цивільній справі
№310/7636/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України» в
особі філії — Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» до Трубіної Ольги Анатоліївни, Мітро-
нової Світлани Єгорівни, Бондар Наталі Вікторівни
про стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Трубіну Ольгу Анатоліївну, Мітро-
нову Світлану Єгорівну, Бондар Наталю Вікторівну як
відповідачів. Явка відповідачів до суду є обов’язко-
вою. У разі неявки відповідачів в судове засідання,
воно буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя В. В. Петягін

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/7606/16-ц за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» до Цукурова В.І., Соболєва В.М.,
Нікітенка І.С. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 07.12.2016 року о
13-00 годині в приміщенні Бердянського міськрай-
онного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зала судового
засідання 411.

Суд викликає: Цукурова Валерія Івановича, Собо-
лєва Володимира Миколайовича, Нікітенка Івана
Сергійовича як відповідачів.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпо-
відачів у судове засідання справа буде розглянута за
наявними матеріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська ви-
кликає в відкрите судове засідання як відповідача
(свідка, третю особу і т.д.) Римар Володимира Мико-
лайовича, останнє місце проживання чи мешкання: 
м. Кам’янське, бул. Будівельників, буд. 30, кв. 19, на
09.30 годину 14 грудня 2016 року по справі за позовом
Грищенко Миколи Андрійовича до Римар Володимира
Миколайовича, Купрій Тетяни Олександрівни про стяг-
нення боргу за розпискою. Відкрите судове засідання по
цивільній справі відбудеться під головуванням судді Ло-
барчук О.О. в приміщенні Дніпровського районного суду 
м. Дніпродзержинська, за адресою: м. Кам’янське, вул.
Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет №1.

На підставі ч.9 ст.74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі відповідач Римар В.М. вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі його неявки, справу буде розглянуто за його
відсутності.

Суддя О. О. Лобарчук

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, 
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом Панченко Ю.А., Панченка О.А. до Пан-
ченка С.А., Панченка А.В. про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідачі по справі: Панченко Анатолій Васильович,
08.02.1958 року народження, місце реєстрації: 85670, До-
нецька область, м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 34, кв.
58, фактично мешкає: Донецька область, м. Мар’їнка, вул.
Карла Маркса, буд. 48, та Панченко Сергій Анатолійович,
27.10.1979 року народження, місце реєстрації: 85670, До-
нецька область, м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 34,
кв.58, фактично мешкає: Донецька область, м. Вугледар,
вул. 13 Десантників, буд.23, кв. 71.

Справу призначено до розгляду на 13.00 годину 05
грудня 2016 року. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Луньова О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/2637/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Романенко Ольги Петрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судове за-
сідання відбудеться 05.12.2016 року о 13-30 год. (ре-
зервна дата 19.12.2016 року о 13-30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2. Викликається відповідач Романенко
Ольга Петрівна, останнє місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, кв. Ольховський, буд. 11-А, кв. 35. У випадку
неявки відповідача справу буде розглянуто за його
відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Збаразький районний суд Тернопільської області по
цивільній справі за позовом товариства з обмеженою
відповідальністю «Баядера Логістик» до Грушковика
Олександра Олеговича про стягнення боргу за догово-
ром позики викликає в судове засідання відповідача
Грушковика Олександра Олеговича, останнє відоме місце
проживання якого: м. Збараж, вул. Б.Хмельницького,
8/5. Судове засідання призначене на 20 грудня 2016 року
о 10 год. 00 хвилин і відбудеться в приміщенні Збаразь-
кого районного суду Тернопільської області за адресою:
47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13 Тернопільської
області, суддя Щербата Г. Р. Відповідачу Грушковику
Олександру Олеговичу пропонується надати всі наявні у
нього докази на заперечення позову. У разі неявки в су-
дове засідання, справа буде розглянута за відсутністю
Грушковика Олександра Олеговича. Про причини неявки
Грушковик Олександр Олегович повинен повідомити суд.
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивіль-
ної справи за позовом Лихарєвої Анни Геннадіївни до Ли-
харєва Андрія Андрійовича про стягнення аліментів на
утримання неповнолітньої дитини.

Відповідач у справі Лихарєв Андрій Андрійович прожи-
ває за адресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ,
вул. Севастопольська, 21 викликається в судове засідання,
призначене на 10 год. 00 хв. 05.12.2016 р., до суду, каб.
№ 213, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення на позов та відпо-
відні докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у його відсутності.

Суддя Чопик О.П.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом Бойко
Л.А. до Бойко Є.В. про розірвання шлюбу. Відповідач у ци-
вільній справі № 233/5139/16-ц Бойко Євген Володимиро-
вич, 21 червня 1959 р.н., зареєстрований: Донецька
область, м. Макіївка, м-н Центральний, 3/87, викликається
у судове засідання на 08.30 год. 06 грудня 2016 р. Розгляд
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач по-
винний повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу №233/4416/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Артеменка С.В. про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі Артеменко Сер-
гій Владиславович, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, кв-л Залізничний буд.26,
кв. 64, викликається до суду на 08 год. 00 хв. 05 грудня
2016 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу Артеменку С.В. пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/4176/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Токар А.В. про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Токар Анатолій Вікто-
рович, 18 лютого 1951 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка, бул. Горбачова
Омеляна, буд. 5, кв. 44, викликається до суду на 08 год. 30
хв. 05 грудня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 06 грудня 2016 року о 16.00 годині за адресою:
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, як
відповідача по справі за позовом ПАТ «Альфа Банк» до
Гонтар Л.М. про стягнення заборгованості

Гонтар Леонід Микитович, останнє місце реєстрації та
проживання: 85111, Донецька область, м. Костянтинівка,
вул. Радіщева, 89.

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

У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України може бути розглянута за
його відсутності.

Суддя О.О. Наумик

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримі-
нальне провадження № 1-кп/225/159/2016 за обвину-
ваченням Дікого Олексія Олександровича за ч. 1 ст.
258-3 КК України. Ухвалою Дзержинського міського
суду Донецької області від 29.03.2016 року постанов-
лено провадження здійснювати в порядку спеціального
розслідування та призначити до розгляду. Обвинува-
чений по справі Дікий Олексій Олександрович (зареєс-
трований за адресою: м. Макіївка вул. Кронштадтська
буд. 73, кв. 23), викликається на 05 грудня 2016 року
на 10:00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи: по суті.

Суддя В.В. Андреєв

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Житенка Данила Андрійовича до Житенка Ан-
дрія Миколайовича про стягнення аліментів.

Відповідач по справі Житенко Андрій Миколайович
(місце реєстрації не відоме) викликається на 06 грудня
2016 року на 10 годину 00 хвилин до суду, кабінет № 313,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Радченко Л.А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
06.12.2016 року о 10.00 годині в приміщенні Арте-
мівського міськрайонного суду Донецької області за
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру,
5, Меркулова Миколу Олексійовича (останнє відоме
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Брайляна, 34/64), як відповідача по цивільній справі
№ 219/8672/16-ц за позовом Белоус Надії Юріївни
про позбавлення батьківських прав.

Суддя Дубовик Р.Є.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької об-
ласті здійснюється спеціальне судове провадження по кри-
мінальному провадженню за обвинуваченням Ростовського
Едуарда Станіславовича, 13.08.1971 р.н., за ч. 1 ст. 258-3 КК
України.

Обвинуваченому Ростовському E.C. необхідно з’явитись
до зали судовою засідання № 9 Красноармійського міськ-
районного суду Донецької області за адресою: 85302, До-
нецька область, м. Покровськ (Красноармійськ), вул.
Європейська, б. 22 на 10.30 год. 05.12.2016 р. та на 09.30
год. 12.12.2016 р.

Суддя І.В. Корнєєва

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
справу про адміністративне правопорушення відносно Аса-
дова Аріфа Наріман Огли у скоєнні адміністративного пра-
вопорушення передбаченого ст. 130 ч. 1 КУпАП.

Правопорушник Асадов Аріф Наріман Огли, який про-
живає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Ле-
ніна, б. 16, кв. 7, викликається на 08.00 годину 05 грудня
2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Правопорушнику пропонується надати свої заперечення
щодо адміністративних матеріалів та докази. У випадку не-
прибуття, правопорушник повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя І.О. Сидоренко

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323
КПК України: Обвинуваченому Фучіджи Ю.С., 14.07.1960
р.н., зареєстрованому за адресою: Одеська область, Ар-
цизький район, с. Великий Кут, вул. Кутузова, 48-а, тим-
часово проживав за адресою: Одеська область, 
м. Чорноморськ, пр-т Миру, 15-б, кв. 15, необхідно
з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 22 грудня
2016 року о 10 годині, за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал су-
дових засідань № 229. Поважні причини неприбуття
особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК Ук-
раїни. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені
статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В.М. Коваленко

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає Тисленка Миколу Геннадійовича, останнє відоме місце
проживання якого: с. Голубівське, Попаснянського району,
Луганської області, вул. Луганська, 75, як відповідача в су-
дове засідання у цивільній справі № 423/3239/16-ц за по-
зовом ПАТ «Альфа-Банк» до Тисленка М.Г. про стягнення
заборгованості за кредитним договором, що відбудеться
06.12.2016 р. о 08.30 годині (у разі неможливості прибути
у судове засідання, резервна дата 19.12.2016 р. о 08.30 го-
дині) в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м.
Попасна, вул. Суворова, 6.

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

Суддя І.В. Лизенко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/4605/2016 за позовом ТОВ
«Українська факторингова компанія» до Панкова Олексія
Сергійовича, про стягнення заборгованості за договором
кредиту. Останнє відоме місце проживання відповідача
Панкова Олексія Сергійовича: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Жукова, буд. 6, кв. 103.

Відповідач викликається до суду на 09 грудня 2016 року
на 08 год. 45 хв. для участі у судовому засіданні.

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

Суддя О.В. Ільяшевич

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Чічву
Вадима Борисовича (останнє відоме місце реєстрації: За-
порізька область, м. Мелітополь, вул. Рози Люксембург,
буд. 10, кв.84) про те, що 12 грудня 2016 року о 15-00 го-
дині в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька область, м.
Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивільна
справа за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Чічви Ва-
дима Борисовича про стягнення заборгованості, суддя В.А.
Фомін. З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач по даній справі Чічва В.Б. вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності. 

Суддя В.А. Фомін

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу №219/10227/2016-ц за позовом
ПАТ «Ощадбанк» до Педан А.О. про стягнення суми забор-
гованості за кредитним договором. Відповідач по справі
Педан Андрій Олександрович, який зареєстрований м. Єна-
кієве, пр. Комуністична, 22-27 Донецька область виклика-
ється у судове засідання, каб. 201, на 05 грудня 2016 року
на 08 год. 30 хв.

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

Суддя Воробйова І.В.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської

області викликає у судове засідання як відповідача

Баюна Миколу Миколайовича у цивільній справі 

№ 274/4271/16-ц за позовом Баюн Ірини Олегівни

про розірвання шлюбу та стягнення аліментів. Су-

дове засідання відбудеться 29.12.2016 р. о 14:00 за

адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул.

Житомирська, 30-А.

Суддя В.В. Корбут

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільні справи про стягнення заборгованості за позовом
ПАТ «Державний ощадний банк України» до Притиченка
Олександра Вікторовича, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Болотнікова,
буд. 3, кв. 2, викликається 08 грудня 2016 року о 10 год.
00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р.В.

Вишгородський районний суд Київської області пові-
домляє, що в провадженні суду розглядається цивільна
справа №363/875/16-ц за позовом Об’єднання співвласни-
ків багатоквартирного будинку «Ольжин град» до Ткач
Руслана Вікторовича про стягнення заборгованості за оп-
лату житлово-комунальних послуг. Судове засідання від-
будеться 22 грудня 2016 року о 15 годині 30 хвилин, за
адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова,
7, кабінет № 17. У разі неявки відповідача Ткач Руслана
Вікторовича без поважних причин, справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя М.Б. Баличева

Повістка про виклик
Підозрюваний Кудринецький Юрій Євгенович,

30.03.1961 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135,
297-5 КПК України викликається 7 грудня 2016 року
на 10:00 год. до слідчого слідчого відділення Дунає-
вецького ВП ГУНП в Хмельницькій області 
Горданя Володимира Миколайовича у каб. № 19, за
адресою: м. Дунаївці, вул. Колгоспна, 42 (тел. 03858-
3-14-75) для проведення слідчих та процесуальних дій
у кримінальному провадженні № 12012240140000078
за п.12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового

провадження. 
Обвинувачений відносно Немодрук Ігоря Володимировича,

14.08.1965 року народження, зареєстрований: Одеська об-
ласть, м. Роздільна, пров. Шкільний, буд. 22, кв.5, відповідно
до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засі-
дання, що відбудеться 14 грудня 2016 року о 16 годині 00 хви-
лин до зали судових засідань № 107 Приморського районного
суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для
участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду вста-
новлені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В.П.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2501/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Си-
сака Івана Юрійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 07.12.2016 року о 08.00
год. (резервна дата на 21.12.2016 року о 08.00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Сисак Іван Юрійович, ос-
таннє місце реєстрації: Луганська область, Лутугинський
район, с. Круглик, вул. Новостройна, буд. 19.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Івченко Антоніну Сергіївну в судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до
Івченко Антоніни Сергіївни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 07.12.2016 р.
о 10 год. 00 хв. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна,
буд. 31, Луганської області.

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

Суддя А.П. Чернік

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Жигуна Віктора Михайловича
до Костюк Ірини Іванівни про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач у справі Костюк Ірина Іванівна, 03.05.1973
р.н., зареєстрована: м. Київ, проспект Правди, буд. 70 б,
кв. 8, викликається до суду на 14 грудня 2016 р. о 14.00
год., каб. № 9, в приміщення за адресою: м. Київ, вул.
Волоська, 6/14 Б, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Ларіонова Н.М.

Житецька Пелагея Захарівна викликається в судове за-
сідання як відповідачка для розгляду цивільної справи за
позовом Ганноти Світлани Михайлівни до Житецької Пе-
лагеї Захарівни, третя особа: Бабинін Євген Миколайович,
Бабинін Віталій Миколайович, Державний нотаріус Четвер-
тої Криворізької державної нотаріальної контори Арте-
менко Л.М. про визнання недійсним договору
купівлі-продажу та права власності на нерухоме майно, на
14 год. 00 хв. 19 січня 2017 року в Шевченківський район-
ний суд м. Києва (03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А).

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи
і у випадку неявки справа може бути розглянута за відсут-
ності відповідача.

Суддя І.О. Макаренко

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Гончарука Сергія Вікторовича, 11.04.1978 р.н., як
відповідача у справі за позовом Гущиної Оксани Вален-
тинівни до Гончарука Сергія Вікторовича, третя особа:
Химченко Дмитро Миколайович, про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням, у судове засідання, яке призначене на 05
грудня 2016 р. о 12 год. 30 хв. у приміщенні суду, що
знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул.
Грушевського, 2, каб. № 309.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наяв-
ними матеріалами в справі.

Суддя Т.В. Селезньова

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/2698/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні
ініціативи» до Довгенка Володимира Григорійовича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 09.12.2016 року о
13.00 год. (резервна дата на 23.12.2016 року о 13.00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Довгенко Володимир
Григорійович, останнє відоме місце реєстрації: кв.
Мирний буд. 11, кв. 141, м. Луганськ.

Суддя Максименко О.Ю.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 22.12.2016 р. 
о 09.30 год., за адресою: Миколаївська область, 
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А до судді
Савіна О.І. як відповідача Кисленка Сергія Івановича
у цивільній справі № 486/137/16-ц за позовною за-
явою Кисленко Алли Федорівни до Кисленка Сергія
Івановича про втрату права користування жилим
приміщенням.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто
без його участі, за наявними доказами у справі.

Суддя О.І. Савін

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Невєрову Галину Олександрівну, Не-
вєрова Олександра Юрійовича по цивільній справі
№ 357/10554/16-ц за позовом Комунального підпри-
ємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтеп-
ломережа» до Невєрової Галини Олександрівни,
Невєрова Олександра Юрійовича, про стягнення
боргу за надані послуги з опалення та підігріву води
на 15 грудня 2016 року на 10 год. 30 хв. Адреса суду:
м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал суду 
№ 4.

Суддя О.В. Бондаренко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/4427/16-ц
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Подобеда С.О. про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі Подобед Сергій
Олексійович, 07.10.1978 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка, м-н Сонячний,
буд.32, кв.45, викликається до суду на 08 год. 10 хв. 05
грудня 2016 року. (корп. №2, каб. №21), для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу Подобеду С.О. пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О.В.Каліуш

Червоногвардійський міський суд Львівської області
викликає відповідача Баліцьку Тетяну Василівну в судове
засідання у цивільній справі за позовом Климович Надії
Валентинівни до Баліцької Тетяни Василівни, Климович
Сергія Миколайовича, з участю третьої особи: органу
опіки та піклування виконкому Червоноградської міської
ради, про позбавлення батьківських прав, яке відбу-
деться 12.12.2016 року о 09.30 год. у приміщенні суду
за адресою: вул. Св. Володимира, 15, м. Червоноград
Львівська область. У випадку неявки Баліцької Тетяни
Василівни відповідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України справу
буде розглянуто у її відсутності на підставі наявних у ма-
теріалах справи даних та доказів.

Суддя В. В. Грабовський

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Ковальову Любов Володимирівну
як відповідача по цивільній справі №2/756/5801/16
(756/13279/16-ц) за позовом публічного акціонер-
ного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
до Ковальової Любові Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 08 грудня 2016 р. 
о 12:30 годині в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропет-
ровської області викликає в судове засідання Мя-
соєдова Олександра Олександровича, 28.02.1980
року народження, як відповідача у цивільній справі
№ 183/7647/15 за позовом Мясоєдової Анни Олек-
сандрівни до Мясоєдова Олександра Олександро-
вича про стягнення аліментів на утримання дитини,
яке відбудеться 05.12.2016 року о 08.30 годині під
головуванням судді Городецького Д.І., в приміщенні
суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Но-
вомосковськ, пров. Козацький, 8.

Суддя Д.І. Городецький
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 2 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська 0    -5       -2    +3
Житомирська 0    -5       -2    +3
Чернігівська 0    -5       -2    +3
Сумська -1    -6       -2    +3
Закарпатська 0    -5      +1    +6
Рівненська 0    -5       -2    +3
Львівська 0    -5       -2    +3
Івано-Франківська 0    -5       -2    +3
Волинська 0    -5       -2    +3
Хмельницька 0    -5       -2    +3
Чернівецька 0    -5       -2    +3
Тернопільська 0    -5       -2    +3
Вінницька 0    -5       -2    +3

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0      -5      -2    +3
Кіровоградська 0      -5      -2    +3
Полтавська 0      -5      -2    +3
Дніпропетровська -1      -6      -2    +3
Одеська 0      -5      +1    +6
Миколаївська 0      -5        0    +5
Херсонська 0      -5        0    +5
Запорізька -1      -6      -1    +4
Харківська -3      -8      -2    +3
Донецька -3      -8      -2    +3
Луганська -3      -8      -2    +3
Крим 0      -5      +1    +6
Київ 0      -2        0    +2

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

На Луганщині 
з’явився мурал 
проти насильства

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

СОЦІАЛЬНИЙ РЕЗОНАНС. В Україні щорічно реєструють по-
над 100 тисяч випадків насильства щодо жінок. За даними Фонду
народонаселення ООН, тільки 20% постраждалих звертаються за
допомогою. Особливо складна ситуація в охоплених конфліктом
регіонах. Щоб привернути увагу до проблеми, у Сєверодонецьку
відкрили тематичний мурал. Нині  в області проводять велику
роз’яснювальну роботу, аби  подолати  ганебну ситуацію, коли жін-
ки та діти страждають, але намагаються приховувати це від на-
вколишніх. 

«У п’яти східних областях України Фонд народонаселення ООН
разом з Українською фундацією громадянського здоров’я створив
26 мобільних бригад, які за рік надали соціальну і психологічну до-
помогу понад 10 тисячам постраждалих від насильства жінок. І
сьогодні ми відкриваємо цей мурал, щоб прилюдно сказати «ні»
насильству щодо дівчат і жінок», — наголосила  керівник проекту
ФНООН з питань надання гуманітарної допомоги в Україні Люд-
мила Шевцова.
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Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

Хто з нас не відає про
мольфарів — карпат-

ських чаклунів, знахарів,
ворожбитів. Їхній світ — та-
ємничий, незвіданий, поєд-
нує світле й темне. На колір,
сутність і справи гуцуль-
ських магів, що, з одного бо-
ку, наповнені світлом, а з
другого — тьмяністю, неяс-
кравістю, звернула увагу
тернополянка Оксана Гри-
цай, викладач відділення
дизайну Галицького колед-
жу ім. В. Чорновола. І вирі-
шила створити колекцію
одягу, щоправда, суто жіно-
чого. Тож назвала її «Моль-
фарка».

Кілька місяців працювала
разом з викладачами, студен-
тами над втіленням ідеї та по-
шиттям цієї колекції. Студен-
ти дуже були захоплені робо-
тою, кожен хотів долучитися
до її творення, тож приходи-
ли навіть між заняттями й
власноруч вишивали. Саме
вишивка, мережка символі-
зує в цьому вбранні світ світ-
лого й віру в Бога. Як і жіночі
прикраси, передовсім мідні
зґарди —
н а г р у д н і
гуцульські
хрести, які
придбали
в Коломиї
та Космачі.
Темний же
бік моль-

фарських справ прагнули по-
казати не лише завдяки від-
повідному кольору одягу, а й
елементів, які в людей асо-
ціюються з цим страшним
світом: роги, пір’я птахів, ко-
зяче хутро, шкіра диких тва-
рин.

До «Мольфарки» ввійшло
п’ять робіт, які назвали за
певною ознакою, предме-
том: «Роги», «Біла коза»,
«Мережка», «Фіолетова
спідниця», «Птаха». Із тка-
нин використовували лля-

ну, велюр, фатин, а також
деталі з оксамиту, 

атласу, оздоблювали
мережкою, старовин-
ними геометричними
й рослинними ви -
шиваними ор на -
мен тами. Основою
вишивки стала,
певна річ, бор щі -

вська. Ко-
лись у Залі-
щицькому
районі, звід-
ки походить
Оксана Гри-
цай, на ве-
сілля моло-
дій обов’яз-
ково дару-

вали мережану постіль —
подушки, простирадло й
підковдру. Оксанина бабуся
також мала таке віно. І збе-
рігала його. Тепер віддала
внучці для колекції «Моль-
фарка». Дизайнер каже, що
цю старовинну постіль гар-
но розрізала й використала
на рукави та вставку на
спідниці в роботі «Мереж-
ка». Втім, не лише бабуся
допомагала пані Оксані в її
творчій праці. Тато любить
ходити на полювання, від-
повідно допомагав з пір’ям
фазанів, крило сокола та-
кож попросили в мисливця.
У Карпатах купували хут-
ро, а пір’я заготовляли в се-
лі. Роги з архара авторка
колекції робила з колегами-
дизайнерами: спочатку ви-
готовили зліпок, задля по-
легшення конструкції за-
стосували ортопедичні бин-
ти, а  перукарі обліпили все
це косичками, щоб надати
м’якості.

«Мольфарка» — колекція
хоч і нова, але вже зуміла по-
лонити шанувальників гарно-
го вбрання. На цьогорічному
Кубку коронації краси в Чер-
нівцях посіла перше місце,

здобула Гран-прі на конкур-
сі-показі молодих дизайнерів
одягу «Альтернатива» в рід-
ному Тернополі, 8 грудня
представлять її у Львові на
«Битві модельєрів». Подиви-
тися цю колекцію вже могли
в Литві, тепер хочуть і в Угор-
щині. 

«Мольфарка» — це вже
друга колекція Оксани Гри-
цай та її колег. Першою була
«Гетьманівна» в стилі україн-
ського бароко, яка також при-
несла чимало нагород. Після
її успішного злету в коледжі
створили «Театр мод», де
займаються талановиті сту-
денти, які здобувають профе-
сії модельєра, дизайнера, пе-
рукаря, і навіть випускники
цього  навчального закладу. І
захопилися тут темою укра-
їнського одягу, до того ж ста-
ровинного. 

Уже працюють над втілен-
ням нового задуму — колекції
«Зґарди», присвяченої твор-
чості режисера Сергія Па-
раджанова. Точкою відліку
стануть його фільми «Тіні за-
бутих предків» і «Колір гра-
ната», де так натхненно гра-
ють струни української та
кавказької душ.

Світле й темне «Мольфарки» 
УКРАЇНСЬКИЙ КОСТЮМ. Нова колекція тернопільських
дизайнерів одягу захоплює й здобуває нагороди 

Рівненським першокласникам 
допоможуть букварями

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

ОСВІТА. 500 букварів уже
сьогодні не вистачає для
першокласників із Рівненщи-
ни: адже це область із найви-
щою в Україні народжуваніс-
тю.

Тому міністр освіти Лілія
Гриневич звернулася до ко-
лег — керівників департа-
ментів освіти зі всієї України

— з проханням допомогти
розв’язати цю приємну про-
блему. 

— Рівненщина — особли-
ва чи, якщо хочете, унікаль-
на область: тут вершать най-
вищу в цьому житті політику
— відтворюють генофонд на-
ції. Скажімо, в 2012-му в об-
ласті зафіксовано показник
народжуваності 15,9 за за-
гальноукраїнського 11,4 на
100 тисяч жителів. Це озна-

чає, що вже найближчими
роками буде значне зростан-
ня кількості першачків, які
переступлять поріг школи,
що працюватиме вже за но-
вими державними стандар-
тами, — пояснила міністр. —
Тому тут ми маємо не зачи-
няти, а, навпаки, пришвид-
шено будувати нові школи:
профільне міністерство
звернеться до уряду з про-
ханням збільшити видатки

на це в Державному фонді
регіонального розвитку. 

Достатню кількість буква-
рів надрукують. А поки що
просять зробити добрий
жест для рівненських дітла-
хів.

До речі, цього року на Рів-
ненщині буде введено в екс-
плуатацію найбільше за 25
років незалежності шкіл та
дитсадків, головний інвестор
— держава.        

«Фіолетова спідниця» й «Біла коза» в показі студенток Соломії Смолій 
та Віки Михайлової

«Птаха»
Марія
Храпцьо
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