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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 24 лютого 2017 року
USD 2690.6286   EUR 2844.8016      RUB 4.6813     /    AU 335763.54      AG 4843.13      PT 268793.80     PD 208254.65

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СУБОТА, 25 ЛЮТОГО 2017 РОКУ №37 (5906)
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для часткового покриття витрат
вугледобувних підприємств, що включаються 
до собівартості готової товарної вугільної продукції»

ЦИФРА ДНЯ

Уряд розробляє
середньостроковий план 

ПЕРСПЕКТИВА.Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наполя-
гає на створенні в Україні служби фінансових розслідувань і гото-
вий опрацювати з парламентаріями механізм організації роботи
контролюючих органів. Про це він сказав під час Години запитань
до уряду у Верховній Раді, повідомляє УНІАН. Він наголосив, що
неприпустимою є ситуація, коли контролюючі органи перетворю-
ються на рекетирів, і повідомив, що особисто отримує сотні скарг
від бізнесменів про тиск і переслідування.  

Прем’єр також повідомив, що уряд закінчує розробку плану се-
редньострокового розвитку країни до 2020 року і має намір най-
ближчим часом його представити. Водночас він закликав
парламент затвердити звіт про роботу уряду у 2016 році, який було
представлено в середині лютого. За словами Володимира Гройс-
мана, ключовими досягненнями у 2016 році стали зростання еко-
номіки в цілому за рік на рівні 2,2%, зростання промвиробництва
на рівні 2,4% за показника інфляції 12,4%, яка виявилася нижчою
за прогнози міжнародних фінансових організацій.

ЦИТАТА ДНЯ

Геннадій Зубко:
«Від активності,

пріоритетів 
та стратегії громад
залежить майбутнє
держави. У 2017 році

має відбутися прорив
у секторальній

децентралізації».
Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ про матеріалізацію
реформи місцевого самоврядування

5

6
ТРАДИЦІЇ

На Масницю господині найперше
варили вареники із сиром, 
а в останній день перед Великим
постом збиралися на гуляння 
із сусідами, родичами, кумами

Акулячих плавників
більше не купуватимуть

ЗМІНИ. Що отримають пацієнти від нового Національного
переліку ліків
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14 951 
квиток уже продано на міжнародний
пісенний конкурс Євробачення-2017,

що відбудеться у травні в Києві

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

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

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

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ
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документи

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

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 лютого 2017 р. № 91 
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 р. № 1576 «Про за-

твердження переліку населених пунктів, віднесених до курортних» (ЗП Украї-
ни, 1996 р., № 21, ст. 601);

постанову Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1391 «Про вне-
сення змін до переліку населених пунктів, віднесених до курортних» (Офіцій-
ний вісник України, 1997 р., число 51, с. 19).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 21 лютого 2017 р. № 85 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 30 березня 2011 р. № 314
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р.  

№ 314 «Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих уста-
нов судових експертиз» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 979) змі-
ни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 лютого 2017 р. № 85

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 березня 2011 р. № 314
1. Абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:
«схему посадових окладів працівників державних спеціалізованих установ 

судових експертиз (невійськовослужбовців і тих, що не мають звань рядового 
і начальницького складу) та розміри надбавок за кваліфікаційні класи судових 
експертів згідно з додатками 1 і 2.».

2. Абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 4 замінити абзацами такого змісту:
«у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:
за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 17.03.2017 р. об 11.45 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковсько-
го, 6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Шибає-
вої Світлани Петрівни про стягнення заборгованості.

Просимо відповідачку Шибаєву Світлану Петрівну 
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку не-
явки відповідачки справа буде розглянута у її відсут-
ність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Новоархангельський районний суд Кіровоградської об-
ласті викликає Савченка Станіслава Миколайовича, останнє 
відоме місце проживання якого: с. Борщова Новоархангель-
ського району Кіровоградської області, вул. Хліборобська, 
буд. 1 як відповідача у судове засідання у цивільній справі 
№ 394/645/16-ц за позовом Новоархангельського районно-
го центру зайнятості в Кіровоградській області до Савченка 
Станіслава Миколайовича про стягнення незаконно отрима-
них коштів, що відбудеться 02 березня 2017 року о 10 годи-
ні 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: смт Новоархан-
гельськ, Кіровоградська область, вул. Слави, 26 .

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

Суддя І. П. Партоліна

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 16.03.2017 р. о 09.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Приватбанк» до Бреднікова Михайла 
Леонідовича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Бреднікова Михайла Леоні-
довича з’явитися до суду на вказані дату і час. У ви-
падку неявки відповідача справа буде розглянута у 
його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Макуха Ігор Іванович, останнє відоме місце про-
живання: м. Докучаєвськ Донецької області, вул. 
Чайковського, буд. 4, кв. 22, викликається в судо-
ве засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідач по цивільній справі  
№ 324/965/16-ц за позовом Бушман Тетяни Сергіїв-
ни до Макухи Ігоря Івановича про поділ спільного су-
місного майна, набутого подружжям в період шлю-
бу, яке відбудеться 27.02.2017 року о 13 год. 30 хв. в 
приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. По-
логи, Запорізької області.

Суддя Іванченко М. В. 

Калинівський районний суд Вінницької області викликає як відповіда-
чів: Гончаренка Віталія Анатолійовича, 19.04.1973 року народження, який 
зареєстрований за адресою: м. Калинівка, пров. Шмідта, 33 Вінницької об-
ласті; Гончаренко Ірину Вікторівну, 03.12.1977 року народження, яка заре-
єстрована за адресою: с. Іванів, вул. Ворошилова, 79 Калинівського райо-
ну Вінницької області; Панасюка Михайла Ростиславовича, 08.01.1969 ро-
ку народження, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Тимошен-
ка, 1-Е, кв. 25, по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Гон-
чаренка В. А., Гончаренко І. В., Панасюка М. Р., третьої особи, яка не заяв-
ляє самостійних вимог на стороні відповідача — Фонд гарантування вкла-
дів фізичних осіб про стягнення заборгованості за кредитним договором, 
в судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 2 березня 2017 року за 
адресою: м. Калинівка, вул. В. Нестерчука, 70, каб. №5 Вінницької області.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за 
їхньої відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя Ю. О. Аліменко

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачів у справі № 408/7847/16-ц 
(2/408/1829/16) за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ря-
боштанова Віталія Анатолійовича (18.09.1984 р.н.,  
с. Павлівка, м. Довжанськ Луганської області) та Рябо-
штанової Світлани Валеріївни (03.12.1984 р.н., с. Пав-
лівка, м. Довжанськ Луганської області), третя особа: 
Національний банк України, про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 28 лютого 2017 року 
о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30. 

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

Суддя Є. О. Соболєв

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Макарчука Володимира Ві-
кторовича у судове засідання для розгляду цивільної 
справи за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Дельта Банк» до Макарчука Володимира Вікторовича 
про стягнення заборгованості за кредитним договором, 
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на пред-
мет спору на стороні позивача Національний Банк Укра-
їни, яке відбудеться 28 лютого 2017 року о 09 год. 00 хв. 
(резервна дата судового засідання 02 березня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського ра-
йонного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Но-
вопсков Луганської області.

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

Суддя P. P. Потапенко

Нестер Олена Анатоліївна, 21.08.1983 р. н., 
уродженка м. Херсон, останнє відоме місце про-
живання: Херсонська область, Скадовський ра-
йон, с. Новомиколаївка, вул. Космонавтів, буд. 
№81, викликається як відповідачка по цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «ПриватБанк» про 
стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Судовий розгляд відбудеться 02.03.2017 
року о 09 год. в приміщенні Скадовського ра-
йонного суду розташованого в м. Скадовську 
Херсонської області, вул. Мангубінська, 39. У ра-
зі неявки, справа розглядатиметься за наявними 
доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ, їх заступни-
кам, керівникам структурних підрозділів таких установ і їх заступникам.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий — двадцять четвертий вважати відпо-
відно дев’ятнадцятим — двадцять восьмим.

3. Пункт 6 виключити.
4. Пункт 2 Порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної 

надбавки за вислугу років працівникам державних спеціалізованих установ су-
дових експертиз, затвердженого зазначеною постановою, доповнити абзаца-
ми такого змісту:

«наукової роботи в інших науково-дослідних, наукових установах;
проходження служби (роботи) в експертних підрозділах органів внутрішніх справ, 

Міністерства оборони, Служби безпеки та Державної прикордонної служби.».
5. Додатки 1 і 2 до постанови викласти в такій редакції:

«Додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 березня 2011 р. № 314 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 21 лютого 2017 р. № 85)
СХЕМА  

посадових окладів працівників державних спеціалізованих  
установ судових експертиз (невійськовослужбовців і тих,  
що не мають звань рядового і начальницького складу)

Найменування посади Місячний посадовий 
оклад, гривень

Керівник (директор, завідувач) установи 6 800—7 700
Завідувач (начальник) відділення 6 300—6 800
Керівники (начальники, завідувачі) основних  
підрозділів, учений секретар 

6 300—6 800

Керівники (начальники, завідувачі) підрозділів,  
що входять до складу основних підрозділів 

5 800—6 300

Головний інженер установи 5 300—5 800
Помічник керівника (директора, завідувача) 4 080—5 040
Головний судовий експерт 5 900—7 200
Провідний судовий експерт 5 500—6 800
Старший судовий експерт 5 200—6 000
Судовий експерт 4 800—5 500
Стажист судового експерта 4 200—5 200
Головний науковий співробітник 6 800—7 300
Провідний науковий співробітник 5 900—6 800
Старший науковий співробітник 5 500—6 400
Науковий співробітник 4 800—6 000
Молодший науковий співробітник 4 200—5 200

Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 березня 2011 р. № 314 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 21 лютого 2017 р. № 85)
РОЗМІРИ 

надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів

Кваліфікаційний клас судового експерта Розмір надбавки,  
гривень

Вищий кваліфікаційний клас 700

1 кваліфікаційний клас 600
2 кваліфікаційний клас 500
3 кваліфікаційний клас 400
4 кваліфікаційний клас 300
5 кваліфікаційний клас 200».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 лютого 2017 р. № 94-р 
Київ

Про подання на ратифікацію  
Верховною Радою України  

Угоди між Кабінетом Міністрів України  
та Урядом Чорногорії про міжнародні 
автомобільні перевезення пасажирів  

і вантажів
Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду між Кабінетом Мі-

ністрів України та Урядом Чорногорії про міжнародні автомобільні перевезення 
пасажирів і вантажів, вчинену 13 червня 2013 р. у м. Києві.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 лютого 2017 р. № 98-р 
Київ

Про передачу цілісного майнового 
комплексу державного підприємства 

«Сумський державний науково-дослідний 
інститут мінеральних добрив і пігментів»  
до сфери управління Міністерства освіти  

і науки
Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства «Сумський 

державний науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів» (код 
згідно з ЄДРПОУ 14005076) із сфери управління Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі до сфери управління Міністерства освіти і науки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Воло-
димирська, 15) викликає в судове засідання як відповіда-
ча Пішка Олега Олександровича на 14 год. 00 хв. 02 берез-
ня 2017 року для участі у розгляді цивільної справи за апе-
ляційною скаргою Київського квартирно-експлуатаційного 
управління та за апеляційною скаргою Міністерства оборо-
ни України на рішення Васильківського міськрайонного су-
ду Київської області від 25 листопада 2016 року у справі за 
позовом Міністерства оборони України, Київського квартир-
но-експлуатаційного управління до Пішка О. О., Пішко К. М., 
Пішко Г. О., в інтересах якої діє Пішко К. М., треті особи: вій-
ськова частина А 1789, Служба у справах дітей та сім’ї Ва-
сильківської районної державної адміністрації Васильків-
ського району Київської області про усунення перешкод в 
користуванні майном.

Суддя С. М. Верланов 

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Іоффе Григорія Адольфовича, 03.04.1953 р. н. (останнє відо-
ме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севасто-
польська, буд. 23, кв. 5), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 01 березня 2017 року о 14 год. 00 хв. Явка до суду є 
обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під головуван-
ням судді Колегаєвої С. В.

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

ПОВІСТКА
про виклик

Підозрюваному Зорі Віктору Анатолійови-
чу, 05.08.1973 р.н., зареєстрованому за адре-
сою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Друж-
би, буд. 7-Б, кв. 60, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
01.03.2017 року о 10 год. 00 хв. до слідчого від-
ділу Управління СБ України в Харківській об-
ласті (м. Харків, вул. Мироносицька, 2, каб. 7, 
тел. (057) 707-97-35) для вручення повідомлення 
про нову підозру, а також відкриття та ознайом-
лення з матеріалами кримінального проваджен-
ня № 22014220000000221 від 21.08.2014 року у 
порядку ст. 290 КПК України.

Відповідно до ст. 323 КПК України, 

обвинуваченому Ємельянову В. В. 

повідомляється, що вирок 

Охтирського міськрайонного суду Сумської 

області по справі №578/828/16-к 

провадження №1-кп/583/18/17 

від 07.02.2017 року, 

надіслано для обвинуваченого 

його захиснику — Лисенко Г. К. 

(вул. Покровська, 22, м. Суми).

Громадська організація «РУХ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ», місце-
знаходження: м. Київ, вул. Дмитрівська, будинок 18/24, код 
ЄДРПОУ 38781513, повідомляє, що 10 березня 2017 року о 
18:00,за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, будинок 18/24 
відбудуться позачергові Збори учасників ГО «РУХ ПРОСТИХ 
ЛЮДЕЙ». Реєстрація учасників проводитиметься з 17.40 го-
дини до 17.55 години за місцем проведення позачергових 
Зборів учасників.

Питання, що виноситься на голосування позачергових за-
гальних зборів учасників згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ: вне-
сення змін до статуту ГО «РУХ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ», зміна Лі-
дера ГО «РУХ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ», зміна Голови Центрально-
го виконавчого комітету Громадської організації «РУХ ПРО-
СТИХ ЛЮДЕЙ».

Октябрський районний суд м. Полтави викликає Кучин-
ського Олександра Володимировича (останнє відоме місце 
проживання: вул. Алмазна, буд. 1, кв. 59) як відповідача в 
судове засідання по цивільній справі №554/7747/16-ц про-
вадження 2/554/950/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Кучин-
ського Олександра Володимировича про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 13.03.2017 
року в приміщенні суду за адресою; вул. Навроцького, 5,  
м. Полтава.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Т. О. Січиокно

Повістка про виклик 
Підозрюваний Третяк Олександр Леонідо-

вич, 25.01.1951 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 

42, 133, 135 КПК України викликається о 10 

год. 30 хв. 02 березня 2017 року до слідчого 

в ОВС ГСУ СБ України Боровського Г. С. у каб. 

106 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 

33 (тел. 044-255-53-69) для вручення обви-

нувального акта і реєстру у кримінальному 

провадженні № 22015000000000405 за ч. 2  

ст. 28, ч. 3 ст. 109 КК України.

Рівненський міський суд Рівненської об-
ласті викликає Орешняка Леоніда Володи-
мировича, адреса останнього відомого місця 
проживання: м. Рівне, вул. Басівкутська, буд. 
123, кв. 2 як відповідача в судове засідання 
за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПриватБанк» про 
стягнення заборгованості, яке відбудеться о 
08 год. 40 хв. 02 березня 2017 року в при-
міщенні Рівненського міського суду за адре-
сою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1. Явка до суду є 
обов’язковою.

Суддя Бучко Т. М.
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оголошення

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

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на березень 2017 р.
                                                                                                                                                                                                                  без ПДВ

Найменування показника Клас /група Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача виміру показника 

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на березень 2017 р.  
(розрахована відповідно до постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ)

коп/кВтгод 130,139

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи та фізичні особи-суб’єкти 
підприємницької діяльності) 

без ПДВ
Найменування показника Клас Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача виміру показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію при переході до ринкових 1 клас коп/кВтгод 132,970  
роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для 
кожного класу споживачів, крім населення, на території України 2 клас коп/кВтгод 137,590(постанова НКРЕКП від 23.02.2017 № 220) без ПДВ

Найменування показника Клас Період Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача часу виміру показника 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ 
від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП 
від 22.01.2015 № 37) 

1 клас Нічний коп/кВтгод 46,540
Денний коп/кВтгод 239,346

2 клас Нічний коп/кВтгод 48,157
Денний коп/кВтгод 247,662

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ 
від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП 
від 22.01.2015 № 37) 

1 клас Нічний коп/кВтгод 33,243
Напівпіковий коп/кВтгод 135,629

Піковий коп/кВтгод 239,346
2 клас Нічний коп/кВтгод 34,398

Напівпіковий коп/кВтгод 140,342
Піковий коп/кВтгод 247,662

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення), затверджені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 р. № 220.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 26.02.2015р. № 220 з 01 березня 2017 року відбудється черговий етап підвищення тарифів  
для 2 групи споживачів (населення).

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 березня 2017 року 
Категорії споживачів Тарифи на електроенергію, в копійках за 1 кВт·год

без  
податку  

на додану 
вартість

податок  
на додану  
вартість

з податком  
на додану вартість

1. Електроенергія, що відпускається:
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним 
розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи,  
житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків

140 28 168

1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з 
енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку»)

75 15 90

Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-пе-
реговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і но-
мерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на тех-
нічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).
Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків.

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

ті судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кримінальне про-
вадження № 426/4974/16-к стосовно Єрмакова Миколи Вікторо-
вича, 05.06.1980 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений Єрмаков М.В., зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, смт Дзержинський, вул. Ватутіна, буд. 16.

На підставі ст.ст. 323. 297-5, 135 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Єрмакова Миколу Вікто-
ровича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 2 берез-
ня 2017 року о 09.00 год. у залі Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Осіпенко Л.М., суддів: Юрченко C.O., Половинки В.О.

Новоайдарський районний суд викликає Не-
веленка Миколу Павловича, який проживає за 
адресою: пров. Леніна, буд. 29, смт Новоайдар 
Луганської області, як відповідача в судове за-
сідання з цивільної справи № 419/1979/16-ц за 
позовом Воронкіної Ніни Карпівни до Невеленка 
Миколи Павловича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим при-
міщенням, що відбудеться 3 березня 2017 року о 
09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О.М. Іванова

Вугледарський міський суд Донецької облас-
ті (85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Акцент-Банк» 
до Голобородько В.А. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Голобородько Віталій Ана-
толійович, 26.12.1982 року народження, останнє ві-
доме місце проживання: 85670, Донецька область, 
м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 24, кв. 5.

Справу призначено до розгляду на 15.45 годину 
22 березня 2017 року.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа може бути розглянута у йо-
го відсутність.

Суддя Дочинець С.І.

Соснівський районний суд м. Черкаси викли-
кає в судове засідання як обвинуваченого До-
бренка Сергія Михайловича, 28.10.1960 року на-
родження, уродженця м. Потсдам, Німеччина, 
українця, громадянина України, зареєстровано-
го за адресою: Черкаська область, Шполянський 
район, с. Матусів, вул. Новошевченківська, 48, 
фактично проживаючого за адресою: м. До-
нецьк, вул. Пухова, 41, кв. 80.

Судове засідання відбудеться 02 березня 2017 
року о 09 год. 35 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя А.А. Чечот 
9 та 10 березня 2017 року Аграрна біржа проведе загальний аукціон 

з продажу необробленої деревини лісогосподарських підприємств Ки-
ївського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського 
господарства (ресурс ІІ-го кварталу 2017 року).

Сесія з продажу хвойних порід деревини (всі сортименти) відбудеть-
ся 9 березня о 10:00.

Сесія з продажу листяних порід деревини (всі сортименти) відбу-
деться 10 березня о 10:00.

Відомості про обсяги запропонованої для продажу необробленої де-
ревини, її породи, продавців, якісні характеристики, кількість та розмі-
ри лотів, початковий рівень ціни лота, крок аукціону, умови поставки, 
строки поставки, кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні, 
розмір та термін перерахунку гарантійного внеску, а також інші умови 
проведення аукціону можна отримати на сторінці Аграрної біржі в ме-
режі Інтернет - agrex.gov.ua або за адресою: 04073, м. Київ, вул. Копи-
лівська, 67, корп. 5, будівля Аграрної біржі, тел. (044) 468-69-27, e-mail: 
wood@agrex.gov.ua.

Прийом заявок на аукціон завершується 6 березня 2017 року о 17:00 
год. 

Аукціонний комітет з організації та проведення аукціонних торгів 
з продажу необробленої деревини

Роздільнянський районний суд Одеської області викликає на судове за-
сідання як відповідачку Оскірко Оксану Іванівну, зареєстрована в с. Паркан-
ці Роздільнянського району Одеської області, вул. Спортивна, буд. 25, по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «ПриватБанк» до Оскірко Оксани Іванівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором у сумі 15 829,19 грн. Судове засідання відбудеться 
16 березня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Роздільнянського район-
ного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. 
Європейська, 37-А. У випадку неявки в судове засідання цивільна справа бу-
де розглянута у вашу відсутність.

Суддя І.В. Бобровська

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області (87500,  
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «КБ «Приватбанк» до Шаталова Сергія Геннадійовича про 
стягнення заборгованості.

Відповідач: Шаталов Сергій Геннадійович, 13.09.1963 року наро-
дження, викликається на 6 березня 2017 року о 13.30 годині до суду в 
кабінет № 21 з паспортом, для участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Шевченко О.А.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Малиновського, 7, 
каб. № 48) викликає в судове засідання, яке відбудеться 05.04.2017 ро-
ку о 15 год. 30 хв. відповідача Шамка Максима Сергійовича по цивіль-
ній справі №333/1362/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Шам-
ка М.С. про стягнення боргу.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними в ній доказами.

Суддя І.Й. Наумова

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідан-
ня як відповідача Непейвода Руслана Вікторовича по цивільній справі  
№ 522/1607/16-ц за позовом ПАТ «Ідея банк» про стягнення боргу за 
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 02.03.2017 року о 14 годині 20 хвилин 
в залі судового засідання № 111 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відповіда-
ча у судове засідання на вказану дату, справа буде розглянута за йо-
го відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Булишеву Роману Валерійовичу, 15.06.1977 р.н., за-

реєстрованому за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Москов-
ська, буд. 13, кв. 25, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України 
необхідно з’явитися 28.02.2017 о 10 год. до слідчого відділу Управління 
СБ України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого слідчого від-
ділу Управління СБ України в Луганській області Литвина B.C., для від-
криття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, 
а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22017130000000016.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Ліхалату Миколі Миколайовичу, 05.10.1984 р.н., за-

реєстрованому за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Мирний, 
буд. 19, кв. 12, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 28.02.2017 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ 
України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого слідчого відділу 
Управління СБ України в Луганській області Литвина B.C., для відкрит-
тя та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а та-
кож проведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 22017130000000017.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Скорнякову Віктору Степановичу, 17.09.1955 року наро-

дження, уродженцю РФ, громадянин України, зареєстрованому за адресою: 
м. Луганськ, кв-л Мірний, буд. 17, кв. 193, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, необхідно з’явитися 28.02.2017 о 10 год. 00 хв. до слідчо-
го відділу Управління СБ України в Луганській області, за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, 18, до слідчого слідчо-
го відділу Управління СБ України в Луганській області Кременчуцького Д.І., 
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження,  
а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 22017130000000020.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Городовіченку Володимиру Анатолійовичу, 09.11.1975 р.н., 

громадянину України, уродженцю смт Станиця Луганська, Луганської облас-
ті, який зареєстрований за адресою: Луганська область, смт Станиця Луганська, 
вул. Шкільна, б. 1/8, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 28.02.2017 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в 
Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космо-
навтів, 18, до старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управлін-
ня СБ України в Луганській області Жердєва A.M., для відкриття та надання досту-
пу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесу-
альних дій у кримінальному провадженні № 22017130000000015.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Кочкіну Миколі Борисовичу, 30.06.1960 р.н., громадяни-

ну України, уродженцю смт Станиця Луганська, Луганської області, який зареє-
стрований за адресою: Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. Черво-
ногвардійська, б. 1а, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 28.02.2017 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в 
Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космо-
навтів, 18, до старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управлін-
ня СБ України в Луганській області Жердєва A.M., для відкриття та надання досту-
пу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесу-
альних дій у кримінальному провадженні № 22017130000000014.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Кравчуку Іллі Володимировичу, 22.09.1991 р.н., за-

реєстрованому за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, просп. Ле-
ніна, буд. 101, кв. 30, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України 
необхідно з’явитися 28.02.2017 року об 11 год. 00 хв. до слідчого 3-го 
відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській облас-
ті старшого лейтенанта юстиції Курочкіної Н.В. (м. Харків, вул. Миро-
носицька, 2, каб. 11) для вручення повідомлення про підозру, а також 
відкриття та ознайомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня № 22014220000000311 від 11.11.2014 року у порядку ст. 290 КПК 
України.

Великописарівський районний суд Сумської об-
ласті викликає Таранченка Івана Вікторовича, 
01.01.1994 року народження, уродженця: сел. Вели-
ка Писарівка Сумської області, у судове засідання, 
яке відбудеться 13 березня 2017 року о 09.10 у за-
лі судових засідань суду: смт В.Писарівка, вул. Ярос-
лава Мудрого, 12 Сумської області, як відповідача 
по цивільній справі №575/50/17 за позовом ПАТ КБ 
«ПриватБанк», представник позивача: Сафір Федір 
Олегович, до Таранченка Івана Вікторовича про стяг-
нення заборгованості.

Головуючий суддя по справі Савєльєва Алла Іва-
нівна.

Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без 

поважної причини або неповідомлення про причи-
ни неявки, справу буде розглянуто без його участі на 
підставі наявних матеріалів справи.

Куликівський районний суд Чернігівської області викли-
кає як відповідача Захвалінського Валерія Георгійовича, 
27.02.1992 року народження (останнє відоме місце реєстра-
ції: 16340, Чернігівська область, Куликівський район, село 
Жуківка, вулиця Молодіжна, будинок 96), для участі у спра-
ві, провадження №2/737/30/17 за позовом Моторного (тран-
спортного) страхового бюро України до Захвалінського Ва-
лерія Георгійовича про відшкодування в порядку регресу ви-
трат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.

Судове засідання відбудеться 2 березня 2017 року о 09 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 16300, Чер-
нігівська область, Куликівський район, смт Куликівка, вул. 
Шевченка, 3, каб. № 5, суддя Іванець С.В.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання без 
поважних причин або неповідомлення про причини неявки, 
справу буде розглянуто без вашої участі заочно за наявни-
ми в ній доказами.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Ісроілову Венеру Улугбеківну, 01.01.1978 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Армянськ, вул. Шкільна, 4), у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 KK Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
03 березня 2017 року о 14 год. 00 хв. Явка до суду є 
обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С.В..

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

Суддя С.В. Колегаєва

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Басову Олену Андріївну 02.05.1972 року 
народження (останнє відоме місце проживання: м. 
Севастополь ,вул. Павла Корчагіна, 6, кв. 46) у вчи-
ненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 111 KK України 
у судове засідання, яке відбудеться 02 березня 2017 
року о 16 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  під 
головуванням судді Зубця Ю.Г. (зал судового засі-
дання № 5 каб. 29).

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

Суддя Ю.Г. Зубець

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ» на березень 2017 року
(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно до

постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. та розпорядження КМУ  № 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами))
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА
Підозрюваний (на):

Авідзба Денис Валікович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Кірова, 66/1/7, кв. 57

Антонович Сергій Федорович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, 21

Баріло Роман Олегович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Аерофлотська, 5, гурт. к. 2

Бондаренко Володимир
Олександрович

АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, 21

Вагін Олександр Сергійович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, 21

Галушко Ольга Анатоліївна АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Миндальная, 85

Гладун Олександр Вадимович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, 21

Глушак Сергій Вікторович Луганська область, смт. Мілове, 
вул. Молодіжна, 19

Дем’яненко Олег Юрійович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Дзержинського, 10

Зінченко Наталія Сергіївна АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, 21

Ібадулаєв Емір Дамірович м. Харків, вул. Студентська, 5/1

Кадуха Валерій Михайлович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Лексіна, 54-а, кв. 12

Кувакіна Інна Володимирівна АР Крим, м. Сімферополь, 
пров. Тупий, 11, кв. 50

Комєдєв Володимир Валерійович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Жидкова, 76

Коробцов Євген Сергійович АР Крим, м. Євпаторія,
вул. Інтернаціональна, 133

Лисенко Марина Геннадіївна м. Донецьк, вул. Панфілова, 20, кв. 11

Маркін Олександр Анатолійович АР Крим, м. Джанкой, 
вул. Красноармійська, 22

Мельник Євген Борисович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Дзержинського, 10

Меметова Ельміра Назимівна АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Балаклавська, 41, кв. 66

Могоричев Олександр Михайлович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, 21

Оніщенко Олег Юрійович АР Крим, Сімферопольський район, 
с. Мирне, вул. Крута, 9-А

Попов Артур Сергійович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Спартака, 43

Приймак Андрій Олегович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, 21

Романюк Тарас Васильович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, 21

Стаднік Даніл Анатолійович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Лексіна, буд. 54-а, кв. 21

Удовін Сергій Вікторович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Балаклавська, буд. 107, кв. 39 

Фрундін Артур Анатолійович АР Крим, м. Керч, вул. Ворошилова, 6, 
кв. 30

Чухраєв Сергій Іванович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Дзержинського, 10

Широков Всеволод Андрійович АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Дзержинського, 10

Шмельов Дмитро Миколайович АР Крим, смт. Первомайське, 
вул. Татаріна, 38, кв. 1

Яновська Вікторія Анатоліївна АР Крим, м. Сімферополь, 
вул. Севастопольська, 41/4, кв. 3-А

відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликаються на 14 
год. 00 хв. 28 лютого 2017 року до старшого слідчого в ОВС слідчого 
відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або 
держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупова-
ній території півострова Крим Генеральної прокуратури України Хранів-
ського А. А. у кримінальному провадженні № 42015000000002674 від 
30.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Україн-
ки 26-а, каб. №718 (тел. 044-200-70-11) для допиту за його (її) участю 
як підозрюваного (ої).

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-

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

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

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

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

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

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

би на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивіль-
ний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюєть-
ся провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-
кликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про 
виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без 
поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на 
нього накладається грошове стягнення у розмірі:від 0,25 до 0,5 розміру 
мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого, 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 підо-
зрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

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

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

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 
управління з питань представництва
інтересів громадянина або держави в суді, 
протидії злочинності та корупції на тимчасово 
окупованій території півострова Крим
Генеральної прокуратури України
молодший радник юстиції                                                                    А. Тесленко

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-
ня відповідача Соболєва В’ячеслава Олександровича, який пра-
цює за адресою: м. Київ, площа Лесі Українки, 1, по цивільній спра-
ві №757/62561/16-ц за позовом Ємельянова Артура Станіславовича до 
Соболєва В’ячеслава Олександровича, Товариства з обмеженою від-
повідальністю «ГОЛОС.ЮА», Публічного акціонерного товариства «КП 
в Україні» про визнання поширеної інформації недостовірною, спрос-
тування недостовірної інформації та стягнення моральної шкоди, яке 
відкладено на 17 березня 2017 року о 12.30 год. і відбудеться за адре-
сою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, 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 поважних 

причин або неповідомлення суд про причини неявки, справу буде роз-
глянуто 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 пові-
домленим про час та місце розгляду справи.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар, вул. 
Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Істоміної Л. В. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Істоміна Людмила Володимирівна, 17.02.1954 р. н., 
останнє відоме місце проживання: 85670, Донецька область, м. Вугледар, 
вул. 30-річчя Перемоги, буд.6, кв.45.

Справу призначено до розгляду на 16.15 годину 22 березня 2017 року.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-

зи. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа може бути розглянута у його відсутність.

Суддя Дочинець С. І.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар, вул. 
Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Чередниченка Я. В. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Чередниченко Ярослав Валерійович, 04.06.1983 р. 
н., місце реєстрації: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. 30-річчя Пе-
ремоги, буд. 8, кв. 77.

Справу призначено до розгляду на 16.00 годину 22 березня 2017 року.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та дока-

зи. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа може бути розглянута у його відсутність. 

Суддя Дочинець С. І.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Коваль Володимира Володимировича як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/10559/16-ц за позовом ПАТ 
«Укрсоцбанк» до Коваль Володимира Володимировича про стягнен-
ня заборгованості, що відбудеться 09 березня 2017 року об 11-00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповіда-
ча у цивільній справі №408/258/17 (2/408/428/17) за позовом Окоман 
Марини Сергіївни до Окоман Іона Івановича (12.09.1983 р.н., м. Ро-
веньки Луганської області) про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 02 березня 2017 року об 11 годині 30 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Ю. Ю. Цимбал

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області викликає в су-
дове засідання Матерецьку Галину Миколаївну, 24.05.1975 року народжен-
ня, мешканку: м. Коростень Житомирської області, вул. Київська, 9, кв. 31 
як відповідачку в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Приватбанк» до Матерецької Галини Миколаївни про стягнення 
заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 9 березня 2017 року о 9 годині в залі судових 
засідань №3 Коростенського міськрайонного суду. У разі неявки відповіда-
чки або неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута у від-
сутність відповідачки на підставі наявних доказів.

Суддя Коваленко В. П.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Бардашевсько-
го Олега Вікторовича та Бардашевського Віктора Володимировича як 
обвинувачених у кримінальному провадженні № 296/12587/15 -к по об-
винуваченню у вчиненні злочину в судове засідання, що відбудеться 
13.03.2017 року о 10.00 год. у приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
1-К (300), головуючий суддя Скрипка О. В.

Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться 
цивільна справа №761/43365/16-ц за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «АНСУ» до Романюк Ольги Миколаївни про стягнення забор-
гованості.

Розгляд зазначеної справи призначено на 11.04.2017 року о 10.30 год. у 
Шевченківському районному суді м. Києва, каб. 403 (адреса суду: м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31-А). Суд викликає Романюк Ольгу Миколаївну як від-
повідачку.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде розглядатися за на-
явними в ній доказами.

Суддя А. А. Осаулов

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає в судо-
ве засідання в особі відповідачки Ткаченко Акуліну Іванівну по цивільній справі  
№ 495/9431/16-ц за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повер-
нення боргів» до Ткаченко Акуліни Іванівни про стягнення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16 березня 2017 року о 08.30 годині в залі судово-
го засідання № 8 Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області за 
адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Воїнської слави, 27, ка-
бінет № 8.

В разі неявки відповідачки в судове засідання на вказану дату, справа буде розгля-
нута за її відсутністю.

Суддя Ю. В. Шевчук

Василівський районний суд Запорізької області викликає в су-

дове засідання Огли Світлану Василівну як відповідачку у справі  

№ 311/3510/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-

ністю «ОТП Факторинг Україна» до Огли Світлани Володимирівни про 

стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 

01.03.2017 р. о 09.30 год.

Суддя М. А. Носик

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Соборний, 1) 
викликає як відповідача Михайловського Сергія Іванова в судове засі-
дання, яке відбудеться 18 квітня 2017 року о 14 год. 30 хв. в залі су-
дових засідань 2-Б-4 по справі за позовом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Михайловського Сергія 
Івановича про стягнення заборгованості за кредитними договорами.

В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у вашу від-
сутність.

Суддя І. Г. Перекупка

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Доне-
цька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційного 
банку «ПРИВАТБАНК» до Оголь Ірини Анатоліївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі Оголь Ірина Анатоліївна (останнє відоме міс-
це реєстрації за адресою: Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Бахмут-
ське, вул. Молодіжна, буд. 3) викликається 02 березня 2017 року на 
09 годину 00 хвилин до суду, каб. № 301, для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд 
про причину неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. С. Конопленко

20.01.2017 року Голосіївським районним судом м. Києва у відповідності з ви-
могами ст. 297-5 ч. 2 КПК України було направлено копію ухвали судді Голосіїв-
ського районного суду м. Києва від 20.01.2017 року про призначення підготов-
чого судового засідання у кримінальному провадженні по обвинуваченню Хал-
дєєвої Олени Вікторівни, 09.09.1967 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого с. 111 ч. 1 КК України, захиснику обвинуваченої 
Халдєєвої О. В. – адвокату Горбалю І. В.

01.02.2017 року Голосіївським районним судом м. Києва у відповідності з ви-
могами ст. 323 ч. 3 КПК України було направлено копію ухвали Голосіївського 
районного суду м. Києва від 01.02.2017 року про призначення судового розгля-
ду кримінального провадження по обвинуваченню Халдєєвої Олени Вікторівни, 
09.09.1967 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 111 ч. 1 КК України, захиснику обвинуваченої Халдєєвої О. В. – ад-
вокату Горбалю І. В.

Суддя О. С. Первушина

Сумський районний суд Сумської області викликає в судове засі-
дання, призначене на 08.30 годину 09 березня 2017 року, за адресою: 
м. Суми, провул. Академічний, № 13, каб. 109 як відповідача Доценка 
Сергія Олексійовича, по цивільній справі № 2/587/192/17 за позовом 
Сумської сільської ради до Доценка Сергія Олексійовича, третя особа: 
Сумський районний сектор Управління ДМС України в Сумській облас-
ті про визначення особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням.

У випадку неявки справу буде розглянуто без участі Доценка Сер-
гія Олексійовича.

Головуючий суддя Моісеєнко О. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Доне-
цької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Публічного акціо-
нерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», заінтересована 
особа: фізична особа-підприємець Іванцов Іван Іванович, про відновлення втраченого 
провадження по цивільній справі за позовом ПАТ «ПУМБ» до Іванцова Івана Іванови-
ча, Товариства з обмеженою відповідальністю «Авсень» про стягнення заборгованості.

Заінтересована особа: ФОП Іванцов Іван Іванович, 25.09.1954 р н., останнє місце ре-
єстрації: Донецька область, м. Харцизьк, пров. Зелений, 7, викликається на 07.03.2017 
року о 10.00 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у 
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові по-
яснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити суд 
про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його відсутність на підставі на-
явних у ній даних чи доказів. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Кобеляцький районний суд Полтавської області викликає Турлук Га-
лину Григорівну (останнє відоме місце проживання: м. Кіровоград, вул. 
Героїв Сталінграда, 12, корпус № 5, кв. 67) як відповідачку в судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Турлука Василя Володимиро-
вича до Турлук Галини Григорівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 3 березня 2017 року о 14 год. 00 хв. у 
приміщенні суду за адресою: м. Кобеляки, вул. Шевченка, 16/25, Пол-
тавська обл.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за 
вашої відсутності. Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причи-
ни неявки в судове засідання.

Суддя Т. М. Мороз

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/747/2017 за обвинуваченням Табали 
Юрія Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч.2 ст. 15, ч.5 ст.191, ч. 3 ст.212, ч.ч.1-2 ст.366 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за № 42015110330000045 
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться: 
03.03.2017 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районно-
го суду м. Києва за адресою: 3680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

Втрачену основну круглу печатку
Товариства з обмеженою відповідальністю «Полірем» 

та додаткову круглу печатку за № 1 Товариства з обмеженою  
відповідальністю «Полірем», код ЄДРПОУ 24918352,  

вважати недійсними.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Ярмолюк Ірину Пе-
трівну на розгляд справи за позовом Ярмолюка Івана Дмитровича до Ярмо-
люк Ірини Петрівни про розірвання шлюбу на 23 березня 2017 р. о 14 год. 30 
хв. за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 327.

Суддя Р. А. Галасюк
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ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ
(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ)

УКРАЇНА
ДРУГИЙ ПРОЕКТ З ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (ППЕ-2)
КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ КОМПАНІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ («КОНСУЛЬ-

ТАНТ»).
№ Позики: 8462-UA
ID Проекту: Р146788
Уряд України отримав спільну позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та Фонду чис-

тих технологій в сумі 378,425 млн. дол. США, що рівноцінна вартості Другого проекту з передачі електроенергії (да-
лі — Проект), та має намір використати частину цих кредитних коштів для здійснення платежів за консультацій-
ним контрактом.

Консультаційні послуги компанії («Послуги») включають в себе:
1.  Розробка проектів внутрішніх документів та актів Уряду для впровадження реформи корпоративного управ-

ління в ДП «НЕК «Укренерго» за Частиною 2.4 «Підтримка інституційного розвитку Укренерго» Проекту
Мета.
Закон про корпоративне управління у державних підприємствах, що набув чинності 25 червня 2016 року, містить 

вимогу про створення наглядових рад з більшістю незалежних членів у державних підприємствах, як акціонерних 
товариствах, так і унітарних підприємствах. Незалежні наглядові ради, які візьмуть на себе повноваження контро-
лю над управлінням у державних підприємствах, будуть виступати в якості бар’єру проти політичного втручання і 
покращать якість контролю та управління у державних підприємствах. ДП «НЕК «Укренерго» відповідає критеріям 
підприємства, яке є особливо важливим для економіки України і вимагає обов’язкового утворення наглядової ра-
ди і впровадження сучасних принципів корпоративного управління.

Для того, щоб прискорити реалізацію реформи корпоративного управління, ДП «НЕК «Укренерго» вже оголо-
сило конкурс на залучення консультанта з питань корпоративного управління (якого буде залучено за іншим дого-
вором на надання консультаційних послуг). На підставі рекомендацій консультанта буде розроблено проекти вну-
трішніх документів ДП «НЕК «Укренерго» та актів Уряду, які є необхідними для впровадження змін корпоративно-
го управління в ДП «НЕК «Укренерго». Для розробки таких проектів ДП «НЕК «Укренерго» потребує підтримки з 
боку консалтингової компанії з успішним досвідом розробки внутрішніх документів та законодавства щодо управ-
ління державними підприємствами.

Головною метою цього завдання є розробка внутрішніх документів для впровадження корпоративного управ-
ління в ДП «НЕК «Укренерго» відповідно до рекомендацій консультанта з корпоративного управління та вимог за-
конодавства України.

Обсяг роботи. 
Обсяг робіт консультанта включає в себе:
Етап 1. Впровадження удосконаленої структури корпоративного управління в ДП «НЕК «Укренерго»:
•  Юридичні консультації щодо змін структури корпоративного управління ДП «НЕК «Укренерго» на підставі ре-

комендацій консультанта з корпоративного управління. Це передбачає юридичне оформлення змін системи 
корпоративного управління, які буде запропоновано (а) у концепції корпоративного управління ДП «НЕК «Укр-
енерго» та (б) звітом щодо змін структури корпоративного управління ДП «НЕК «Укренерго». Обидва докумен-
ти буде розроблено консультантом з корпоративного управління (якого буде залучено за іншим договором на 
надання консультаційних послуг) та обговорено із ключовими зацікавленими сторонами.

•  Юридичне оформлення політики державної власності ДП «НЕК «Укренерго», яку буде розроблено консультан-
том з корпоративного управління. Це передбачає розробку відповідного юридичного документу (акту Уряду), 
яким буде затверджено політику державної власності по відношенню до ДП «НЕК «Укренерго».

•  Юридичне оформлення політики формування наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго», яку буде розроблено 
консультантом з корпоративного управління. Це передбачає розробку відповідного юридичного документу 
(окремого положення та/або нової редакції статуту), яким буде затверджено політику формування наглядо-
вої ради.

•  Актуалізація проекту статуту та положення про наглядову раду в ДП «НЕК «Укренерго» з урахуванням (а) ви-
мог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами дер-
жавної та комунальної власності» від 02.06.2016 №1405-VIII та (б) рекомендацій консультанта з корпоратив-
ного управління.

Проекти статуту і положення про наглядову раду, які були підготовлені іншим підрядником відповідно догово-
ру про надання послуг 05-6/3344-16 від 11 серпня 2016, повинні використовуватися в якості основи, зокрема бути 
приведені у відповідність із законодавством.

Етап 2.  Перетворення ДП «НЕК «Укренерго» в публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать дер-
жаві Україна:

• розробка проекту графіку і покрокового плану перетворення ДП «НЕК «Укренерго».
•  підготовка проекту рішення про перетворення ДП «НЕК «Укренерго», проекту рішення про затвердження нової 

редакції статуту та проекту рішення про випуск акцій; підготовка проекту нової редакції статуту і положення про 
наглядову раду ДП «НЕК «Укренерго» (оновлення редакцій, підготовлених в ході Етапу 1).

•  підготовка інших документів, необхідних для державної реєстрації припинення підприємства, державної реє-
страції утвореного акціонерного товариства, та реєстрації випуску акцій.

2. Початок та тривалість проекту. 
Очікуваний обсяг робіт консультанта становить 45 людино-робочих днів (Етап 1: 30 людино-робочих днів, Етап 

2: 15 людино-робочих днів). Очікувана максимальна тривалість цього завдання становить 8 місяців, починаючи з 
дати підписання контракту. Консультант може виконати всі завдання у більш стислі строки. Реалізація Етапу 2 за-
лежить від внесення змін до законодавства.

3. Вимоги до консультанта: 
Консультант має бути компанією (вітчизняною або іноземною) та повинен номінувати ключового експерта з на-

ступною кваліфікацією та професійним досвідом:
Досвід управління:
•  відмінні навички та досвід розробки нормативно-правових документів та консультування при їх розробці ін-

шими;
•  знання та досвід роботи з державними органами, досвід роботи зі складними і політично чутливими проекта-

ми з впровадження реформ;
• глибоке розуміння економічної, правової і політичної системи України;
• здатність ефективно спілкуватися з широкою аудиторією зацікавлених сторін.
Кваліфікація і досвід
•  щонайменше 10 років відповідного досвіду роботи, бажано як в державному так і приватному секторах, зокре-

ма щонайменше 7 років досвіду роботи у сфері корпоративного права;
• вища юридична освіта, післядипломна освіта у сфері корпоративного управління буде перевагою;
•  глибоке знання українського законодавства у сфері корпоративного права, досвід аналізу законодавства у 

сфері корпоративного управління, зокрема, корпоративного управління державних підприємств;
•  знання міжнародних стандартів та кращих практик, знання відповідних вимог Третього Енергетичного паке-

та ЄС;
•  вільне володіння письмовою та усною українською/російською та англійською мовами, включаючи написання 

проектів нормативно-правових документів цими мовами.
Консультант також повинен забезпечити наявність інших спеціалістів, які мають вищу юридичну освіту та не 

менше 5 років досвіду роботи, переважно у сфері корпоративного права та/або енергетики, для надання підтрим-
ки ключовому експерту в ході реалізації проекту.

Перевагою буде:
• досвід консультування в області корпоративного управління енергетичного сектора України;
• досвід реформування системи корпоративного управління в українських державних підприємствах. 
Вимоги до подання.
Пакет документів має бути українською мовою. Переклад на англійську мову є бажаним, але не є обов’язковим.
Запрошуємо зацікавлених консультантів надати таку інформацію для участі у відборі: 
• короткий опис компанії та її відповідного досвіду;
• резюме ключового експерта з детальним описом досвіду роботи;
• стисла інформація про інших спеціалістів, яких буде залучено до проекту;
• інші документи, які підтверджують кваліфікацію (за бажанням).
Консультант буде вибраний відповідно до процедур, визначених у Посібнику з відбору та наймання консультан-

тів позичальниками Світового банку для реалізації проектів, які фінансуються за рахунок позик Міжнародного бан-
ку реконструкції та розвитку, кредитів і грантів Міжнародної асоціації розвитку в редакції від січня 2011 року (пе-
реглянутий у липні 2014) (надалі – «Посібник з відбору та наймання консультантів») за методом відбору консуль-
танта за кваліфікацією.

Висловлення зацікавленості та інші необхідні документи мають бути надіслані на електронну адресу: procurement_
office@ua.energy не пізніше ніж 9 березня 2017 року. 

Важлива примітка: Висловлення зацікавленості має бути надіслане одним файлом (у форматі PDF або MS Word).
ДП «НЕК «Укренерго»
Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, 01032
Контактна особа: п. Лисих В.В.
procurement office@ua.energy
тел.: +38 044 238 30 14 
факс: +38 044 238 39 81

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє Биля Олені Олександрівні, мешканці міс-
та Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про ухва-
лення заочного рішення від 09 листопада 2016 року 
по справі № 428/9987/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК» про стягнення заборгованості.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку 
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя І.О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє Огій Ірині Анатоліївні, мешканці міста Ка-
діївки (Стаханова) Луганської області, про ухвалення 
заочного рішення від 28 жовтня 2016 року по справі 
№ 692/687/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
про стягнення заборгованості.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку 
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя І.О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 14 січня 2016 року ухвалено зао-

чне рішення  по цивільній справі № 428/10783/15-ц 

за позовом Публічного акціонерного товариства ко-

мерційного банку «Приватбанк» м. Дніпропетровськ 

до Гаврішової Світлани Анатоліївни про стягнення 

заборгованості за кредитним договором. 

Суддя І.О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє Кучеровій Світлані Вікторівні, мешканці 
міста Сєвєродонецька Луганської області, про ухва-
лення заочною рішення від 18 листопада 2016 року 
по справі № 428/7924/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК» про стягнення заборгованості.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що 
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку 
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя І.О. Юзефович

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької 
області (адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. 
Шепетівка) викликає в судове засідання Швороба 
Олександра Миколайовича на 02 березня 2017 ро-
ку на 09 годину 00 хвилин як відповідача по спра-
ві № 2/688/115/17 № 688/4183/16-ц за позовом ПАТ 
«Акцент-Банк», з метою дачі особистих пояснень. У 
разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд 
про причини неявки, справу буде вирішено на підста-
ві наявних в справі даних та постановлено заочне рі-
шення.

Суддя С.В. Козачук

Орджонікідзевський районний суд м.Харкова ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 23 берез-
ня 2017 року о 14.30 годині в приміщенні Орджоні-
кідзевського районного суду м.Харкова за адресою:  
м. Харків, проспект Архітектора Альошина, 7, Му-
рашко Ольгу Миколаївну (останнє відоме місце ре-
єстрації: Харківська обл., м.Харків, вул. Роганська, 
буд. 148, кв. 96-99) як відповідача по цивільній справі  
№ 644/9658/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Мурашко Ольги Миколаївни про стягнення забор-
гованості.

Суддя Шевченко С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає 
Попелястого Богдана Васильовича, останнє відоме 
місце проживання якого: м. Львів, вул. Кутова, 23/4, 
як відповідача в судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Татарин Галини Олексіївни до Попе-
лястого Богдана Васильовича про визнання особи 
такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням, що відбудеться 15.03.2017 р. о 10.30 год. 
в приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. 
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 6.

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

Суддя Головатий Р.Я.

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачку у цивільній справі  
№ 408/257/17 (2/408/427/17) за позовом Баранова 
Сергія Володимировича до Баранової Оксани Олегів-
ни (18.04.1989 р.н., м. Ровеньки, Луганської області) 
про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 02 березня 2017 ро-
ку об 11 годині 50 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Ю.Ю. Цимбал

Славутицький міський суд Київської облас-
ті викликає БАДЖУРАК ВАЛЕНТИНУ ДМИТРІВ-
НУ як відповідача у цивільній справі № 377/13/17;  
П № 2/377/46/17 за позовом компанії «Byrass 
Consultants Limited» до Баджурак В.Д. про стягнен-
ня заборгованості за договором оренди, у судове за-
сідання на 13.03.2017 року о 10 год. 00 хв. Судове за-
сідання відбудеться за адресою: 07101, Київська об-
ласть, м. Славутич, Невський кв-л, б. 3-а, зал № 3, 
суддя Теремецька Н.Ф. Одночасно пропонуємо Ба-
джурак В.Д. отримати у суді копію позовної заяви з 
додатками.

У провадженні Дергачівського районного су-
ду Харківської області знаходиться цивільна справа 
№619/432/17 за позовом Скидан Єгора Сергійовича, 
третя особа на боці позивача: Скидан Жанна Васи-
лівна, до Скидан Сергія Анатолійовича про визнання 
особи такою, яка втратила право користування жит-
ловим приміщенням. 

Скидан Сергій Анатолійович, який був зареєстро-
ваний за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. 
Лозівська, 6, викликається як відповідач на судове 
засідання на 17.03.2017 р. о 9.30 у каб.№2 Дергачів-
ського районного суду Харківської області (м. Дерга-
чі, вул. 1-го Травня, 63).

Суддя Н.Ю. Кононихіна

В Ірпінський міський суд Київської області на 
07.03.2017 р. о 10 год. 30 хв. (справа № 367/526/17), 
викликається Катело Сергій Володимирович по 
справі за позовом Сандрацької Олександри Валері-
ївни до Катело Сергія Володимировича, третя особа: 
Орган опіки та піклування Народицької райдержад-
міністрації Житомирської області про стягнення алі-
ментів та позбавлення батьківських прав.

В разі неявки Катело С.В. (Київська обл. м. Ірпінь, 
вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися у йо-
го відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Красногвардійським районним судом м. Дніпро-
петровська 8 квітня 2016 року в заочному поряд-
ку було розглянуто цивільну справу 2-204/782/16, 
204/702/16-ц за позовною заявою Моторного (тран-
спортного) страхового бюро України до Мазаєва Бо-
риса Ігоровича про відшкодування в порядку регре-
су витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшко-
дування.

Стягнути з Мазаєва Бориса Ігоровича на користь 
Моторного (транспортного) страхового бюро Украї-
ни грошові кошти в розмірі понесених витрат у сумі 
21 494 грн 96 коп. та витрати по сплаті судового збо-
ру в сумі 1378 грн 00 коп., а всього 22 872 грн 96 коп.

Суддя В.В. Самсонова

Драбівський районний суд Черкаської області повідо-
мляє, що 17 березня 2017 року о 09 годині 00 хвилин в 
приміщенні суду буде слухатися цивільна справа за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пригунова Павла Юрійо-
вича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Драбівсько-
го районного суду, який знаходиться за адресою: вул. 
Шевченка, 13, смт Драбів Черкаської області, 19800, під 
головуванням судді Задорожнього В.П.

Просимо Пригунова П.Ю. з’явитися до суду у вказаний 
час і дати пояснення по справі. Попереджаємо, що у ра-
зі неявки справа буде розглянута за Вашої відсутності за 
наявними по справі доказами.

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105, 
каб. 1, суддя Бучацька А.І.) викликає в судове засідання 
на 16 березня 2017 року на 11 год. 30 хв. Морар Вікторію 
Степанівну, зареєстровану в с. Старосілля, вул. Першо-
травнева, 3, Саратського району Одеської області, як від-
повідача у цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до 
Морар Вікторії Степанівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

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

Козелецький районний суд Чернігівської області викли-
кає відповідачку Кочнєву Раїсу Львівну, останнім відомим 
місцем проживання якої є: м. Ніжин, третій мікрорайон, 
15, корпус 2, кв. 7 Чернігівської області, в судове засідан-
ня на 09.30 годину 13 березня 2017 року (17000, смт Козе-
лець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської області) у 
цивільній справі за позовом Миненок Павла Івановича і Ми-
ненок Софії Львівни до Кочнєвої Раїси Львівни про визнан-
ня особи такою, що втратила право на користування жилим 
приміщенням.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка 
вважається повідомленою про день, час і місце розгляду 
справи. В разі неявки відповідачки в судове засідання справа 
може бути розглянута за її відсутності.

Суддя Соловей В.В.

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської облас-
ті викликає в судове засідання Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Атлант Траст Трейд» по ци-
вільній справі №500/2364/16-ц за позовом Іолова Ан-
дрія Степановича до Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Атлант Траст Трейд» про захист прав 
споживача та стягнення грошових коштів, яке від-
будеться 31.03.2017 року об 11.00 год. у приміщен-
ні суду за адресою: м. Ізмаїл, вул. Клушина, 2, суд-
дя Швець В.М.

Повідомляємо, що у випадку неявки справа буде 
розглянута у вашу відсутність. У разі наявності по-
важних причин неможливості з’явитися до суду, не-
обхідно повідомити суд.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

Франківський районний суд м. Львова (м. Львів, вул. Генерала Чу-
принки, 69) викликає Дончака Віктора Петровича, останнє відоме міс-
це проживання (реєстрації): м. Макіївка, Донецька область, вул. Магі-
стральна, 1а/9, як відповідача в судове засідання у цивільній справі за 
позовом Іванчук Вікторії Юріївни до Франківського районного відділу 
ГУ ДМС України у м. Львові, Дончака Віктора Петровича за участю тре-
тьої особи: Органу опіки і піклування  Франківської  районної адміні-
страції Львівської міської ради про надання дозволу на багаторазовий 
тимчасовий виїзд за кордон без згоди та супроводу батька та виготов-
лення проїзного документа для виїзду за кордон неповнолітньої дити-
ни, яке відбудеться 01 березня 2017 року об 11 год. 00 хв. в приміщен-
ні Франківського районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. 
Генерала Чупринки, 69 та попереджає, що у разі Вашої неявки в судове 
засідання справу буде розглянуто за  Вашої відсутності.

Суддя Кузь В.Я.

Харків пожвавлює туризм
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ЗАДУМИ. У туристичній сфері міста  реалізують масштабні про-
екти. Як розповіла начальник відділу департаменту міжнародно-
го співробітництва міської ради Юлія Згурська, у квітні Харків при-
йматиме гостей щорічного традиційного туристичного форуму. Міс-
то розширить географію відвідування туристичних виставок. Зокре-
ма цими днями Харків буде презентовано на виставці в Познані. Та-
кож планують поїздки на туристичні виставки до Києва і Берліна.

За словами Юлії Згурської, серед масштабних проектів у турис-
тичній галузі — проведення екскурсійних ознайомлювальних турів 
для харківських школярів. «Плануємо проводити дві-три екскурсії 
на місяць. Це будуть змішані лекційні та екскурсійні заняття. Нині 
опрацьовуємо їх теми. Екскурсії  плануємо проводити і в Харкові, і 
на території області», — зазначила начальник відділу департаменту 
міжнародного співробітництва.

Триватиме робота з популяризації Харкова як туристичного міс-
та. Акцент буде зроблено на залученні уваги посольств інших дер-
жав, щоб Харків був популярний у дипломатичній сфері. Крім того, 
в Харкові знову проведуть конкурс туристичних проектів «Я люблю 
Харків».

Наталія БІЛОВИЦЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

МАСНИЦЯ. Працівниці Дні-
пропетровської обласної дер-
жадміністрації днями напекли 
понад сім  тисяч найсмачніших 
млинців — з медом, варенням, 
сиром та сметаною. «Як і кож-
ній українській жінці, хотілося 
зробити корисне  для наших за-
хисників. У мене вийшло з пів-
сотні млинців. Готувала їх при-
близно три години за фірмовим 
домашнім рецептом», — каже 
фахівець обласного департа-
менту екології та природних ре-
сурсів Дніпропетровської ОДА 
Людмила Дропікіна. 

А Наталія Філь, яка працює 
в управлінні діловодства та 
контролю, додає:  «Нашим за-
хисникам не вистачає домаш-
нього затишку, тому в кожен 
млинець ми вклали душу. Хо-
чемо, щоб бійці відчули нашу 
підтримку й тепло. Коли  пекла, 
думала про те, що чийсь син їх 
скуштує».

Свіжоспечену  вдома смако-
ту жінки принесли на роботу, 

де млинці акуратно запакували 
й одразу відправили на передо-
ву. Їх  повезли  у зону АТО вої-
ни з 25-ї та 53-ї бригад, які фор-
муються на території Дніпропе-
тровської області.

Боєць Олександр із позив-
ним «Капітошка» високо оцінив 
смачний подарунок і старання 

жінок:  «Така увага піднімає бо-
йовий дух та надає нам сили».

На думку радника голови 
Дніпропетровської ОДА Оль-
ги Горб, дніпропетровські чи-
новниці встановили своєрідний 
всеукраїнський рекорд: «Кра-
сиво зустрічаємо весну, від-
значаємо Масляну. Та з огляду 

на те, що відбувається на схо-
ді країни, ми б хотіли підтрима-
ти наших хлопців, наших бійців. 
Адже, за повір’ям, саме у Мас-
ний четвер прийнято готувати 
смаколики для своїх чоловіків. 
Вони зміцнюють силу, надиха-
ють на нові звершення, дода-
ють здоров’я».

Млинці для фронту, млинці для перемоги

Ганна РОМАШКО  
для «Урядового кур’єра»

Хоч як закликав колег-
футболістів капітан 

«Шахтаря» Даріо Срна за-
бути результат першої гри 
і бути акуратними із «Сель-
тою», яка вміє створювати 
проблеми навіть іменитим 
співвітчизникам — «Барсе-
лоні» та «Реалові», нічого з 
того не вийшло. Після мат-
чу в Харкові, який підопіч-
ні  Паулу Фонсеки програли 
з рахунком 0:2, капітан гір-
ників першим констатував: 
не використали власних мо-
ментів і не вистачило кон-
центрації. 

Отже, реалізований на 
91-й хвилині гри пеналь-
ті та м’яч, забитий «Сель-
тою» вже в овертаймі, да-
ли змогу іспанському клу-
бові здобути підсумкову пе-
ремогу в протистоянні 1/16 
фіналу розіграшу Ліги Єв-
ропи сезону 2016/2017 ро-
ків над донецьким «Шахта-
рем». Команда Паулу Фон-
секи достроково припини-
ла виступи в Єврокубках. І 
тепер сконцентрується на 
здобутті «золота» внутріш-
ньої першості, щоб наступ-
ного сезону позмагатися в 
Лізі чемпіонів. 

Уперше за історію «Шах-
тар» проводив єврокубко-
вий поєдинок у Харкові. У 
стартовому складі донеччан 
порівняно з матчем у Віго 
відбулась одна заміна: місце 
травмованого Дентіньо на 
позиції під нападником за-
йняв Коваленко. До заявки 
на гру ввійшов Степаненко, 

який пропускав зустріч в 
Іспанії через дискваліфіка-
цію. Команди з перших хви-
лин пішли в атаку і фактич-
но не затримувалися в цен-
трі поля. Варто відзначити 
воротарів — П’ятов і Аль-
варес регулярно рятували 
свої ворота. Гірники зусил-
лями Коваленка навіть за-
били гол, однак  арбітр за-
фіксував положення поза 
грою. В іспанців найактивні-
шим був Аспас, удари яко-
го регулярно додавали ро-
боти П’ятову.  Розв’язка по-
єдинку настала наприкінці. 
На першій доданій хвилині 
Гвідетті вирвався на поба-
чення з нашим голкіпером, 
який  зніс нападника «Сель-
ти». Арбітр призначив пе-
нальті, який реалізував Ас-
пас і перевів гру в овертайм. 
А на 108-й хвилині пода-
ча з кутового завершилася 
точним ударом головою від 
Кабраля. Ця поразка стала 

для підопічних Паулу Фон-
секи першою за 7 місяців. 
Головний тренер «Шахта-
ря» на післяматчевій прес-
конференції висловив дум-
ку, що його команду посуну-
ла не так «Сельта», як  ар-
бітри. А ще дорікнув «Ме-
талістові» за поганий га-
зон. Щоправда, за мить на-
голосив: «Це не відмовка, 
програли ми зовсім з інших 
причин. Мотивація завжди 
має бути».

Поділився власними вра-
женнями від цієї гри  й го-
ловний тренер національ-
ної збірної України Андрій 
Шевченко. «Якщо забути 
про результат, то «Шах-
тар» фрагментами демон-
стрував дуже якісний фут-
бол. Проте якщо ти не ре-
алізовуєш своїх моментів, 
то така якість гри неповно-
цінна. Треба використову-
вати свою перевагу», — на-
голосив Андрій Шевчен-

ко, якого передовсім ціка-
вила готовність членів збір-
ної, адже підготовку до ква-
ліфікаційного відбору чем-
піонату світу-2018 переві-
ряють саме під час клубних 
матчів з непростими супер-
никами. 

«Наша мета — налаго-
дити ефективну співпрацю 
з клубами, в яких готують 
кандидатів у збірну коман-
ду. Календар матчів завжди 
має гнучку основу, він зале-
жить від результатів євро-
кубків, участі клубів у наці-
ональному кубку, погоди та 
іншого. Хочемо, щоб інтере-
си національної збірної теж 
враховували в календа-
рі. Це і дати для проведен-
ня зборів, і можливість ко-
ригувати дати турів залеж-
но від конкретних ситуацій. 
Ці рішення мають бути ко-
лективними, адже і клу-
би, і збірна — партнери й 
учасники одного футболь-
ного процесу. Дуже при-
ємно бачити, що більшість  
команд готова піти назу-
стріч, готова до конструк-
тивного діалогу. Найближ-
чими днями сформулюємо 
свою пропозицію щодо ко-
ригування дат ігор 22 туру 
Прем’єр-ліги», — такими 
думками поділився Андрій 
Шевченко з журналістами.

Після вильоту руками  
не розмахують
ЄВРОКУБКИ. «Шахтар» припинив боротьбу в  Лізі Європи

 ТАБЛО «УК»
Ліга Європи. 1/16 фіналу.  

Матч-відповідь
Шахтар — Сельта — 0:2
Голи: Аспас (90+1, пен.), Ка-
браль (108)

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 31-А (каб. № 303), викликає на 28.02.2017 року на 
11 год. 00 хв. як відповідача Шевченка Олександра Євгеновича у ци-
вільній справі за позовом Шевченко  А.О. до Шевченка О.Є., Держав-
на податкова інспекція у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві 
про знаття арешту з майна.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі неявки відпові-
дача справа розглядатиметься за його відсутності.

Суддя В.О. Волошин

Жінки Дніпропетровської ОДА приготували і передали на фронт  смачну «секретну  
зброю» для українських захисників

Даріо Срна побажав «забути» гру із «Сельтою» і рухатися далі
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