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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені національним банком України на 5 грудня 2016 року
USD 2589.8742   EUR 2756.1441      RUB 4.0370     /    AU 303442.61      AG 4234.44      PT 234642.60     PD 198643.35

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

7
СОЦІУМ

У Луцьку центр студії
друку рельєфно-
крапковим шрифтом
видав перші
шістдесят книг

ДОКУМЕНТИ

12 Розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про розподіл резерву коштів медичної
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам у 2016 році»

ЦИФРА Дня
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64,2 млн тонн
сягне цьогоріч виробництво зернових і
зернобобових культур у заліковій вазі,

що на 4 млн тонн більше, ніж торік

На Донеччині поновили
українське мовлення

ІНФОПРОСТІР. Учора розпочала роботу оновлена телевежа
на горі Карачун під Слов’янськом, яку було зруйновано бойови-
ками у липні 2014 року. У церемонії відкриття взяв участь Прези-
дент Петро Порошенко. «Щойно повернувся з-під околиць
Горлівки. Сподіваюсь, що вже сьогодні жителі цього міста змо-
жуть дивитися українські канали», — написав про подію Петро
Порошенко у своєму Твіттері.

Передавачі вежі транслюватимуть 15 загальноукраїнських TV-
каналів і 7 радіостанцій. Висота споруди становить 180 метрів, ра-
діус її покриття — 62 км. За інформацією голови Донецької
військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, бюджет ре-
конструкції становить близько 7 мільйонів гривень. Відкрити те-
левежу планувалося 5 липня, в день звільнення Слов’янська та
Краматорська від бойовиків, повідомляє «УП», проте урочистості
відклали. Вежа на Карачуні через географічні особливості регіону
не скрізь досягає лінії розмежування, тому наше мовлення не по-
трапляє на окуповані території. Тож на Донеччині планують вста-
новити ще одну вежу — у Покровському.

ЦИТАТА Дня

ДжуДіт Гоф:
«Я думаю, 

що сподівання
інтегруватися

в НАТО 
до 2020 року —
це правильний

шлях 
для України».

Посол Великої Британії в Україні про спробу спонукати
Альянс до активної підтримки євроатлантичного
вектора нашої країни

ЕКСКЛЮЗИВ. Як збільшилося забезпечення українського 
війська зброєю і технікою після початку АТО? Про це «УК» 
розповів начальник Озброєння Збройних сил України 
генерал-майор Микола Шевцов
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Тетяна МОІСЕЄВА,
«Урядовий кур’єр»

Смерть — це природне продов-
ження життя, казала баба Юс-

тина  в  новелі  Марії  Матіос  «Не
плачте за мною ніколи». Певно, що
так,  але  торкатися  тієї  частинки

свідомості,  де  живуть  думки  про
неминучу  скінченність життя,  не
хочеться. Страшно. А той факт, що
тяжко, невиліковно хворіти й по-
мирати можуть діти, геть нестер-
пний.
І  вони  лишаються  невидимими

для нас — ті, кому потрібна допо-

мога, щоб нормально прожити ос-
танні дні життя. «У будинку поруч
був хлопчик, хворий на ДЦП. До-
жив до 17 років. Його ліжко стояло
біля вікна. Протягом багатьох років
це був його єдиний зв’язок зі сві-
том, —  розповідає  Людмила  Ан-
дріїшин,  організаторка  першого

дитячого хоспісу в Україні, котрий
діє в Надвірній на Івано-Франків-
щині. — Створити його було вели-
кою працею. Саме вона засвідчує
поєднання розуміння суспільства,
котре тебе підтримує, влади — як-
що ти зумів знайти там ентузіастів
— із самою потребою».

За дослідженнями ЮНІСЕФ та
ВООЗ, у  світі щонайменше 21 мі-
льйон дітей, котрим потрібна паліа-
тивна  допомога.  98%  живуть  у
країнах із середнім або низьким до-
ходом. В Україні  дітей,  кот-
рим  потрібен  такий  догляд,
близько 17 тисяч.

Паліатив — це про життя, а не про смерть
ГУМАНІЗМ. Нашому суспільству треба визначитися, як поводитися з дітьми, 
котрі мають хронічний біль
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. № 887
Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України щодо діяльності

Державного агентства з питань 
електронного урядування

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Дер-

жавного агентства з питань електронного урядування зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 16 листопада 2016 р. № 887

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності

Державного агентства з питань електронного урядування
1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня

2011 р. № 1399 «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслу-
говують органи виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2012 р., 
№ 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793) позицію

«Держінформнауки  1»
замінити такою позицією:
«Державне агентство 
з питань електронного урядування  1».
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті

за програмою «Електронне урядування та Національна програма інформа-
тизації», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 бе-
резня 2012 р. № 236 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 881; 2013 р.,
№ 31, ст. 1082; 2015 р., № 64, ст. 2128):

1) перше речення абзацу першого пункту 4 викласти в такій редакції:
«Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконав-
цем бюджетної програми є Державне агентство з питань електронного уря-
дування.»;

2) у пункті 10 слово «Мінрегіону» замінити словами «Кабінету Міністрів
України».

3. У Положенні про Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197 (Офіційний віс-
ник України, 2014 р., № 51, ст. 1345, № 82, ст. 2327, № 98, ст. 2846; 2015 р.,
№ 59, ст. 1939; 2016 р., № 61, ст. 2078, № 87, ст. 2848):

1) в абзаці другому пункту 1 слова «у сфері інформатизації, електрон-
ного урядування, формування і використання національних електронних
інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства,» виклю-
чити;

2) у підпункті 2 пункту 3 слова «у сфері інформатизації, електронного
урядування, формування і використання національних електронних інфор-
маційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства,» виключити;

3) у пункті 4:
у підпункті 2:
абзац восьмий виключити;
в абзаці тридцять другому слова «у сфері інформатизації, електронного

урядування, формування і використання національних електронних інфор-
маційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства,» виключити;

абзац дев’ятий підпункту 11 виключити.
4. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р.

№ 255 «Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади»
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 59, ст. 1597):

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) діяльність Державного агентства з питань електронного урядування

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України;»;
2) підпункт 2 виключити.
5. У розділі III схеми спрямування і координації діяльності центральних

органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних

членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2014
p., № 74, ст. 2105, № 93, ст. 2685; 2015 р., № 24, ст. 664, № 30, ст. 873, №
72, ст. 2363, № 87, ст. 2907, № 88, ст. 2927; 2016 р., № 18, ст. 722, ст. 743,
№ 83, ст. 2729):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«Державне агентство з питань електронного урядування України»;
2) абзац третій пункту 2 виключити.
6. У Положенні про Державне агентство з питань електронного уряду-

вання України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
1 жовтня 2014 р. № 492 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2269):

1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Державне агентство з питань електронного урядування України (далі

— Агентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує
державну політику у сферах інформатизації, електронного урядування,
формування і використання національних електронних інформаційних ре-
сурсів, розвитку інформаційного суспільства.»;

2) у підпункті 2 пункту 3 слова «Віце-прем’єр-міністра України — Мініс-
тра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства» замінити словами «Кабінету Міністрів України»;

3) у пункті 4:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«узагальнює практику застосування законодавства з питань, що нале-

жать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення за-
конодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та
в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів Ук-
раїни;»;

підпункт 9 викласти в такій редакції:
«9) затверджує:
вимоги до форматів даних електронного документообігу в державних

органах;
методику визначення належності бюджетних програм до сфери інфор-

матизації;
методику формування індикаторів розвитку інформаційного суспіль-

ства;»;
у підпункті 11:
абзац четвертий виключити;
доповнити підпункт абзацами такого змісту:
«затвердження разом з Мінекономрозвитку порядку та вимог інтеграції

інформаційних систем державних органів та органів місцевого самовряду-
вання з Єдиним державним порталом адміністративних послуг;

створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-по-
рталу відкритих даних;»;

4) у підпункті 2 пункту 5 слова «формує кадровий резерв на відповідні
посади,» виключити;

5) пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:
«8. Агентство в межах повноважень, передбачених законом, на основі і

на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та
постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та
законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує
та контролює їх виконання.

Накази Агентства, які відповідно до закону є регуляторними актами, роз-
робляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з ураху-
ванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності».

Нормативно-правові акти Агентства підлягають державній реєстрації в
установленому законодавством порядку.

Накази Агентства, видані в межах повноважень, передбачених законом,
є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади,
їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами
влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми влас-
ності та громадянами.

9. Агентство очолює Голова, який призначається на посаду та звільня-
ється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань
вищого корпусу державної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення
на посаду Голови Агентства за результатами конкурсу відповідно до зако-
нодавства про державну службу.»;

6) у пункті 10:

у підпункті 2 слова «, наказів Мінрегіону з питань, що належать до ком-
петенції Агентства» виключити;

підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції: 
«3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів

Президента України, Кабінету Міністрів України, розроблені Агентством; 
4) визначає пріоритети роботи Агентства та шляхи виконання покладе-

них на нього завдань, затверджує плани роботи Агентства, звіти про їх ви-
конання;»;

підпункт 5 виключити;
у підпункті 6 слова «Віце-прем’єр-міністром України — Міністром регіо-

нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства»
замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;

підпункти 9 і 10 виключити;
у підпункті 16 слова «Віце-прем’єр-міністром України — Міністром ре-

гіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господар-
ства» замінити словами «Міністром Кабінету Міністрів України»;

підпункт 17 виключити;
у підпункті 24 слово «розпорядником» замінити словами «головним роз-

порядником»;
7) пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Голова Агентства має двох заступників, у тому числі одного пер-

шого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі
пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за резуль-
татами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Агентства звільняються з посади Кабінетом Міністрів
України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної
служби відповідно до законодавства про державну службу.»;

8) в абзаці другому пункту 13 слова «Віце-прем’єр-міністром України —
Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства» замінити словами «Міністром Кабінету Міністрів України».

7. Пункт 3 Положення про Міністра Кабінету Міністрів України, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. №
394 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 52, ст. 1839, № 75, ст. 2512), до-
повнити підпунктом 3 такого змісту:

«3) забезпечує формування державної політики у сфері інформатизації,
електронного урядування, формування і використання національних елек-
тронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 9 листопада 2016 р. № 822-р
Київ

Про погодження передачі будівлі 
у смт Марківці в державну власність 
із закріпленням її за Генеральною 

прокуратурою України
Погодитися з пропозицією Генеральної прокуратури України та Марків-

ської районної ради (Луганська область) щодо передачі будівлі (літер А—
1) на площі Соборній, 4, у смт Марківці, що розміщена на земельній ділянці
загальною площею 0,095 гектара (кадастровий номер
4422555100:07:003:0001), в державну власність із закріпленням її на праві
оперативного управління за Генеральною прокуратурою України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 листопада 2016 р. № 851-р
Київ

Про передачу нерухомого майна 
у м. Сумах у спільну власність 

територіальних громад Сумської області
Передати будівлю (літер Б) та споруду (літер В) по вул. Римського-Кор-

сакова, 5, у м. Сумах, що розміщені на земельній ділянці загальною пло-
щею 2,1504 гектара (кадастровий номер 5910136300:10:006:0077), у
спільну власність  територіальних громад Сумської області.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» організатором 
торгів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПІВЛІ ЮА»

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу
активів ПАТ «ВБР» на електронному торговельному майданчику  

ТБ «Центральна універсальна товарна біржа»

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу
активів ПАТ «ВБР» на електронному торговельному майданчику  

ТОВ «ІТ-КОНТРАКТ»

Згідно протоколу № 3 Загальних зборів учасників
ТОВ «Будтрейд Сервіс» від 28.11.2016 р. прийнято
рішення щодо припинення Товариства з обмеженою
відповідальністю «Будтрейд Сервіс» (08200, Київ-
ська обл., м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, буд. 2, прим.
53, код ЄДРПОУ 37563935) шляхом його ліквідації у
добровільному порядку. Головою ліквідаційної ко-
місії призначено Шимана Євгена Олександровича.
Заяви кредиторів приймаються протягом двох міся-
ців від дня публікації даного оголошення.

Повістка про виклик 
Підозрюваного Полякова Едуарда Вікторовича,

31.08.1968 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135,
297-5 КПК України викликають о 10 год. 00 хв. 09
грудня 2016 року до старшого слідчого ГСУ СБ України
Петращука Ю. О., каб. 452, за адресою: 
м. Київ, пров. Аскольдів, 3А (тел. 044-281-51-60) для
проведення слідчих та процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 22016000000000028 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Шаповалову Олену Анатоліївну як відпові-
дача по цивільній справі за номером провадження
№2/323/929/16, справа №323/3218/16-ц за позовом
ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі
філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»
до Шаповалової Олени Анатоліївни про стягнення
заборгованості, яку призначено до розгляду о 9 год.
40 хв. 07 грудня 2016 року у приміщенні суду за ад-
ресою Запорізька область, м. Оріхів, вул. Йохана Ян-
цена (К. Маркса), 27а, каб. №14.

Суддя М. М. Мінаєв

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як відповідача
Булдовського Володимира Євгеновича, 27.08.1967 року на-
родження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк,
вул. Вершигори, буд. 56, по цивільній справі № 185/8465/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» до Булдовського Володимира Євгеновича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання призначене на 13 грудня 2016 року на
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/5871/16-ц
за дорученням білоруського суду про вручення судових до-
кументів та проведення окремих процесуальних дій від-
носно Пустобаєвої Ганни Антонівни.

З метою виконання доручення іноземного суду про вру-
чення документів, повідомляємо, що у судове засідання,
призначене на 10 год. 00 хв. 09 грудня 2016 року, виклика-
ється Пустобаєва Ганна Антонівна, останнє відоме місце
проживання якої: м. Макіївка-19, вул. Макарова, буд. 82.

У разі повторної неявки до суду без поважних причин
особи, яку належним чином повідомлено про день, час та
місце судового засідання, у якому мають бути вручені ви-
клик до суду чи інші документи за дорученням іноземного
суду, такі документи вважаються врученими.

Суддя О. В. Каліуш

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне провадження
№ 22016050000000335 від 07.08.2015 року (єд. унік. 
№ 243/5706/16-к, провадження № 1-кп/243/534/2016) за об-
винуваченням Козиренка Андрія Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 2583 КК України.

Обвинувачений Козиренко Андрій Володимирович,
18.06.1969 р.н., уродженець м. Торез Донецької області,
який зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Торез,
вул. Челябінська, 35, фактично мешкає за адресою: До-
нецька обл., м. Торез, мікрорайон 2, буд. 32, кв. 5, викли-
кається в судові засідання по справі, призначені на
09.12.2016 року о 13.30 год.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідо-
мити суду про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя І. М. Мінаєв

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Маяковського, 21) розглядає кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Семергея Володи-
мира Івановича за ст. ст. 2583 ч. 1, 368 ч. 3 КК
України. На підготовче судове засідання по даній
справі, яке призначено на 09 грудня 2016 року
на 09.30 годину, викликається обвинувачений:

Семергей Володимир Іванович, 04.10.1963
року народження, останнє відоме місце реєстра-
ції: вулиця Гастрономічна, 13/7, м. Донецьк, До-
нецької області.

Суддя Лутай A. M.

Повістка про виклик обвинуваченого 
Каширіна Алліка Вікторовича

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці
за адресою: вул. Грушевського,17 в залі судових засідань № 32,
09.12.2016 року об 11.30 годині, 23.12.2016 року о 14.00 годині,
26.12.2016 року о 14.00 годині відбудуться судові засідання в криміналь-
ному провадженні № 42015020420000194 по обвинуваченню Каширіна
Алліка Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.111, ч. 1 
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Каширін Аллік Вікто-
рович, який зареєстрований та проживає за адресою: вул. Нестерова, 29,
кв. 44, м. Джанкой, АР Крим.

Явка обвинуваченого Каширіна Алліка Вікторовича в зазначене судове
засідання є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, про-
симо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого Ста-
ринщук О. В., судді Жмудь О. О., судді Сичука М. М.

 

 
! Номер лота Коротка назва лота 

Q403819299b776 
Право вимоги за кредитним договором №010/32/005 
від 23.03.2015 р. Укладеним із юридичною особою 

   
Місце проведення аукціону: http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale  
Дата проведення аукціону: 10.01.2017 р.  
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів  
 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна, 
правила участі в аукціоні): 

 
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
153-pat-bank-sofiyskyy/7925-1001 
 
 
 

 

 
 

Номер лота: 1754АТ/16 
Коротка назва лота/номер 
кредитного договору: 

Право вимоги за кредитними договорами       
№KKPOSKD.26145.033, №KKPOSKD.39810.016, 
№KKPOSKG.29251.028, №KKPOG.29251.011, 
№KKPOSKG.29251.026 та договорами 
забезпечення виконання зобов’язань  

Місце проведення аукціону: hhtt ttppss::////ccuueexx..ccoomm..uuaa  
Дата проведення аукціону: 12.01.17 
Час проведення аукціону: з 11:00 до 12:00 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна, правила участі в 
аукціоні): 

http://torgi.fg.gov.ua:80/120939  

 
 
 

 
Номер лота: Q3923078517b879 
Коротка назва лота/номер кредитного 
договору: 

Право вимоги за кредитними 
договорами №KKPOSKD.991040.033, 
№KKPOSKD.991040.026   
та договорами забезпечення 
виконання зобов’язань  

Місце проведення аукціону: http://www.prozorro.sale/ 
Дата проведення аукціону: 12.01.17 
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні): 

http://torgi.fg.gov.ua/120919 
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Мартиненко Олександр Дмитрович викликається
в судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№ 324/1622/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Мартиненка Олександра Дмитровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 23.12.2016 року о 13 год. 00 хв. в при-
міщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи
Запорізької області.

Суддя Іванченко M. B.

Цюрупинський районний суд Херсонської області
викликає як відповідача Бондаренко Надію Дмит-
рівну на 09.01.2017 року на 09.00 год. у справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бондаренко Надії
Дмитрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цю-
рупинського районного суду Херсонської області за
адресою: вул. Поштова, 48, м. Олешки.

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

Суддя С. П. Савчак

Сторожинецький районний суд Чернівецької об-
ласті викликає Леонтій Олексія Георгійовича,
19.11.1977 р.н., останнє місце проживання: вул. Реу-
това, 3/1, м. Сторожинець Чернівецької області, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» в особі представ-
ника Сафір Ф.О. до Леонтій Олексія Георгійовича
про стягнення заборгованості на 09 год. 30 хв. 20
грудня 2016 року за адресою: м. Сторожинець, вул.
Чернівецька, 6 (зал № 03). У разі неявки в судове за-
сідання, справа буде розглянута за Вашої відсут-
ності.

Суддя Яківчик І. В.

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає Капустіну Тетяну Олександрівну як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Капустіної Тетяни
Олександрівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться 20.12.2016 р. o
09 год. 30 хв. в приміщенні суду (м. Здолбунів Рів-
ненської області, вул. Незалежності, 10).

У разі неявки відповідача у судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі на-
явних доказів у справі відповідно до ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Ковалик Ю. А.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відпові-
дачку в судове засідання Полякову Ірину Віталіївну в справі 
№ 433/2214/16-ц-2/433/1117/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до По-
лякової Ірини Віталіївни про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 9 грудня 2016 року о 10 год. 10 хв. за адре-
сою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Повістка про виклик
Підозрюваний Хакімзянов Ігор Євгенович, 25.07.1980 р.н., відповідно до

вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України викликається о 14 год. 30 хв. 9 та 12
грудня 2016 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Павловського І. М.
у каб. 111 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-50-69),
для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22014000000000357 за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 294 КК України.
24.10.2016 р. Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу 
про здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному криміналь-
ному провадженні відносно підозрюваного Хакімзянова Ігоря Євгеновича,
25.07.1980 р.н.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача
в судове засідання Ігнатенка Вячеслава Миколайовича в справі 
№ 433/2200/16-ц-2/433/1110/16 за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Іг-
натенка Вячеслава Миколайовича про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 9 грудня 2016 року о 10 год. 20 хв. за адре-
сою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Повістка про виклик
Підозрюваний Колоснюк Володимир Володимирович, 18.10.1964

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України викликається
о 10 год. 00 хв. 9 та 12 грудня 2016 року до старшого слідчого в ОВС
ГСУ СБ України Павловського І.М. у каб. 111 за адресою: м. Київ, 
вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-50-69), для проведення слідчих
та процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22014000000000334 від 07.08.2014 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача
в судове засідання Желобова Олександра Олександровича в справі
№ 433/2019/16-ц-2/433/1089/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Же-
лобова Олександра Олександровича про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 9 грудня 2016 року о 10 год. 30 хв. за адре-
сою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Морозова Юрія Івановича
(04.11.1983 р.н., зареєстрованого за адресою: вул. Космонавта Комарова, буд. № 5,
с. Веселий Кут Арцизького району Одеської області) як відповідача по цивільній
справі № 492/905/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТ-
БАНК» до Морозова Юрія Івановича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Розгляд справи призначено на 15.12.2016 р. о 08 год. 15 хв. у залі № 1
Арцизького районного суду Одеської області за адресою: вул. Соборна, буд. №29, 
м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача в судове засідання або неповідомлення про причину не-
явки, справа буде розглянута у його відсутність за наявними в ній матеріалами.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача
в судове засідання Гузя Юрія Дмитровича в справі № 433/1906/16-ц-
2/433/1041/16 за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Гузя Юрія Дмитро-
вича про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 9 грудня 2016 року о 10 год. 40 хв. за адре-
сою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання відповідача
Малиновського Руслана Федоровича (останнє відоме місце проживання відпо-
відача: м. Київ, вул. Курнатовського, 2, кв. 112) по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Ма-
линовського Руслана Федоровича про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 17 січня 2017 року о 09 год. 20 хв. у приміщенні Дніпровського
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108.

У разі неявки відповідача Малиновського Р.Ф. справа буде розглянута в його
відсутність.

Суддя O. O. Астахова

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове
засідання Крітченка Олександра Петровича в справі № 433/1965/16-ц-
2/433/1071/16 за позовом Крітченко Віти Юріївни, інтереси якої представляє
Заїка Валерій Кузьмич до Крітченка Олександра Петровича, третя особа: Служба
у справах дітей Троїцької РДА, про стягнення аліментів на утримання дитини.

Засідання відбудеться 9 грудня 2016 року о 10 год. 50 хв. за адресою: 
Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Заєць
Дениса Валерійовича, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, кв-л Комарова, 16/31, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 2/431/1444/16 р. за позовом ПАТ «Банк
Форум», яке відбудеться 9 грудня 2016 року о 14 год. 00 хв. у примі-
щенні 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 Форощук О. В.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача
в судове засідання Вернігора Леоніда Петровича в справі 
№ 433/2018/16-ц-2/433/1088/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Вернігора Леоніда Петровича про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 9 грудня 2016 року об 11 год. 00 хв. за ад-
ресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Бра-
новця Романа Вікторовича як відповідача у цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за
договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 20.12.2016 року о 17.00 год. в при-
міщенні суду за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбуватиметься за його
відсутністю. Суд роз’яснює відповідачу обов’язок повідомлення про
причини неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Бабіча Андрія Пилиповича, 06.02.1958 р.н., ІПН: 2122100211, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/441/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Бабіча Андрія Пилиповича
про стягнення заборгованості, що відбудеться 9 грудня 2016 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

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає
Боц Георгія Георгійовича як відповідача по цивільній справі за позов-
ною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Боц Георгія Георгійовича про стягнення заборгова-
ності, яке призначено на 14.00 годину 20 грудня 2016 року за адре-
сою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. 
№ 3. У випадку вашої неявки справа буде розглядатися без вашої
участі.

Суддя М. М. Ротар

Кремінський районний суд Луганської області, що розташований
за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає
Назаренко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як обвину-
вачених у судове засідання по кримінальному провадженню 
№ 414/1899/15-к, провадження №1-кп/414/26/2016 стосовно Наза-
ренко Юлії Іванівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених
за ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 9 грудня 2016 року об 11
годині 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповідача по
справі №408/1952/16-ц (2/408/885/16) за позовом Василенко Олени Василівни
до Василенка Романа Анатолійовича, 12.07.1976 р.н. (смт Станиця Луганська
Луганської області), третя особа - Служба у справах дітей Станично-Луганської
РДА, про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 09.12.2016 року о 10 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Цвєлому Павлу Володимировичу, 24.04.1975 р.н., який
проживає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Підгірна, буд.
№ 298А, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’яви-
тися 10, 11 та 12 грудня 2016 року у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год.
00 хв. до каб. №3 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого
відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого Соловйова В. В.,
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого,
буд.56-А, для проведення слідчих дій за Вашою участю у кримінальному
провадженні №22015050000000310 за ознаками злочину, передбаченого
ч.1 ст. 258-3 КК України.

Кагарлицький районний суд Київської області по цивільній справі 
№ 367/3069/16-ц за позовом ПАТ «Українська транспортна страхова компа-
нія» до Бойка Юрія Олексійовича про стягнення суми виплати страхового
відшкодування в порядку регресу, викликає до суду як відповідача Бойка
Юрія Олексійовича, останнє місце проживання якого відоме:

Київська область, Кагарлицький район, с. Мирівка, вул. Червоноармійська - 1,
б. 124.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Кагарлицького районного
суду Київської області о 10 год. 00 хв. 14.12.2016 року, що знаходиться за
адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого - 3, го-
ловуючий по справі суддя Іванюта Т. Є.

В разі неявки Бойка Юрія Олексійовича в судове засідання, справа буде
розглянута у його відсутність.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Борисов Андрій Олександрович, 27.11.1984 р.н., що
проживає за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Будівель-
ників, буд. 57, кв. 19, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України,
вам необхідно з’явитися 10 грудня 2016 року до каб. 7 слідчого відділу
Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, до заступника
начальника слідчого відділу Коваля Є. В., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Волноваха, пров. Енергетичний, 3, для допиту вас у кримі-
нальному провадженні № 12015050770002260 за ч. 1 ст.115, ч. 3 
ст. 289, ч. 2 ст. 146 КК України.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс, та кваліфіка-
ційними вимогами можна ознайомитись у відділі кадрів (т.234-60-74).

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – 1 місяць з дня пуб-
лікації оголошення. 

Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601, м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка, 13.

1 
ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ  
Дитячої хірургії 1 ст. 
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР 
Хірургії № 2  2 ст. 
Дитячої хірургії  1 ст. 
Хірургії № 3  1 ст. 
Педіатрії № 4  1 ст. 
Медичної і біологічної фізики  1 ст. 
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних 
захворювань 

1 ст. 

Фізичного виховання і здоров'я 1 ст. 
Клінічної фармакології та клінічної фармації 1 ст. 
Психосоматичної медицини і психотерапії     1 ст. 
Психіатрії та наркології 1 ст. 
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР 
Патофізіології 1 ст. 
Акушерства і гінекології № 1 0,75 ст. 
Хірургії № 1 1 ст. 
Хірургії № 2 1 ст. 
Філософії та соціології 2 ст. 
Внутрішньої медицини № 1 2 ст. 
Внутрішньої медицини № 3 2 ст. 
Україністики 2 ст. 
Нейрохірургії 1 ст. 
Травматології та ортопедії 0,75 ст. 
Патологічної анатомії № 1 1 ст. 
Хірургії № 4 1 ст. 
Урології       1 ст. 
Оториноларингології       1 ст. 
Біоорганічної та біологічної хімії       1 ст. 
Гістології та ембріології       1 ст. 
Педіатрії № 2       0,5 ст. 
Дитячих інфекційних хвороб       1 ст. 

   Комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків 1 ст. 
Гігієни праці і професійних хвороб       1 ст. 
Гігієни харчування       2 ст. 
Гігієни та екології 2 ст. 
Організації охорони здоров'я та соціальної медицини 1 ст. 
Медичної і біологічної фізики 1 ст. 
Акушерства і гінекології № 2 1 ст. 
Мікробіології, вірусології і імунології 2 ст. 
Латинської мови 2 ст. 
Фізичного виховання і здоров'я 0,5 ст. 
Терапевтичної стоматології 1 ст. 
Ортопедичної стоматології 1,25 ст. 
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 1 ст. 
Організації та економіки фармації 1 ст. 
Аптечної та промислової технології ліків 2 ст. 
Біології 1 ст. 
Медичної та загальної хімії 1 ст. 
Медичної інформатики та комп'ютерних  
технологій навчання 

1 ст. 

Загальної і медичної психології та педагогіки 0,5 ст. 
Загальної практики (сімейної медицини) 1 ст. 
Педіатрії № 5 1 ст. 
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР 
Анатомії людини       2 ст. 
Внутрішньої медицини №1       3,25 ст. 
Внутрішньої медицини №3       1 ст. 
Педіатрії № 1       1 ст. 
Хірургії № 2  1 ст. 
Нейрохірургії  1 ст. 
Неврології  1 ст. 
Дерматології та венерології  0,5 ст. 
Акушерства і гінекології № 3  1 ст. 
Оториноларингології 2 ст. 
Біоорганічної та біологічної хімії       4 ст. 
Гістології та ембріології 2 ст. 
Внутрішньої медицини № 4 1 ст. 
Дитячої хірургії 1,5 ст. 
Педіатрії № 4 2,5 ст. 
Патологічної анатомії № 2       1 ст. 
Гігієни та екології 1 ст. 
Пропедевтики внутрішньої медицини № 2 1 ст. 
Акушерства і гінекології № 2 1 ст. 
Епідеміології 1 ст. 
Мікробіології, вірусології і імунології 1 ст. 
Терапевтичної стоматології 3 ст. 
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії       1,5 ст. 
Ортопедичної стоматології 1 ст. 
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку 2 ст. 
Медичної та загальної хімії       1 ст. 
Біології       0,5 ст. 
Ендокринології       1 ст. 
Фізіології  3 ст. 
Педіатрії № 5  1 ст. 
СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ 

 Філософії та соціології 2 ст. 
 Біоорганічної та біологічної хімії 2 ст. 
 Гістології та ембріології 1 ст. 
Комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків 0,5 ст. 

 Латинської мови 4 ст. 
 Іноземних мов 1 ст. 
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР 
Судової медицини та медичного права 0,75 ст. 
Україністики 3 ст. 
Філософії та соціології 0,75 ст. 
Медичної і біологічної фізики       1 ст. 
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 
ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1 ст. 
Професора кафедри менеджменту охорони здоров’я 1 ст. 
Асистента кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії 1 ст. 
Старшого викладача кафедри менеджменту охорони здоров’я 1 ст. 
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оголошення
Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає

в судове засідання як відповідача Піворюнас Владис-
лава Геннадійовича по справі за позовом Мельника
Ігоря Васильовича до Піворюнас Владислава Генна-
дійовича, третя особа: Моторне (транспортне) стра-
хове бюро України, про відшкодування збитків,
спричинених в результаті дорожньо-транспортної
пригоди.

Розгляд справи відбудеться о 15 год. 00 хв. 19
грудня 2016 року в приміщенні суду за адресою: 
м. Харків, бул. Богдана Хмельницького, 32/38.

У разі неявки відповідача в судове засідання без
поважних причин чи неповідомлення про причини
неявки, справа буде розглядатися без його участі за
наявними у справі доказами.

Суддя Г. С. Шевченко

Кролевецький районний суд Сумської області відпо-
відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Сербін Яну
Юхимівну, 28 грудня 1978 року народження, уродженку
міста Києва, останнє відоме місце реєстрації: Сумська
область, м Кролевець, вул. В. Інтернаціоналістів, буд. 4,
як відповідачку по справі № 579/1829/16-ц, пров. 
№ 2/579/461/16 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Сербін Яни
Юхимівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Справа призначена до розгляду на 28 грудня 2016
року о 15 годині 30 хвилин у м. Кролевець Сумської об-
ласті, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Сербін Я. Ю. подати письмові пояснення
та всі наявні докази по справі. У випадку неявки відпо-
відачки в судове засідання це оголошення вважається
належним повідомленням, і справа буде розглянута за
відсутності Сербін Я.Ю.

Суддя О. В. Моргун

Драбівський районний суд Черкаської області повідом-
ляє, що 16 грудня 2016 року о 10 годині 00 хвилин розгля-
датиметься цивільна справа № 692/771/16-ц за позовом
Кутової Т.В. до Кутового Г.С. про усунення перешкод у ко-
ристуванні та володінні нерухомою власністю шляхом все-
лення та встановлення порядку користування нею, та за
зустрічним позовом Кутового Г.С. до Кутової Т.В., Велико-
хутірської сільської ради Драбівського району Черкаської
області про визнання частково недійсним розпорядження
органу приватизації та свідоцтва про право власності на не-
рухоме майно.

Слухання справи відбудеться в приміщенні Драбівського
районного суду, розташованого за адресою: смт Драбів, вул.
Шевченка, 13 Черкаської області, під головуванням судді
Чепурного О. П.

Третій особі Седровіч Євгенію Григоровичу необхідно
з’явитися до суду у вказаний час і дати пояснення по справі.
При собі мати документи. Попереджаємо, що у разі неявки
без поважних причин справа буде розглянута за вашої від-
сутності за наявними у справі доказами.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/5372/16-ц за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро України до
Мадей Ежи Едварда про відшкодування витрат в порядку
регресу.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Мадей Ежи Ед-
варда, останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул.
Г. Кондратьєва, б. 50, кв. 1, як відповідача по справі на
10 лютого 2017 року на 09.40 годину.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми, що розташоване за адресою:
м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 407, 4-й поверх, 
головуючий суддя Грищенко О. В. При собі необхідно
мати документ, що посвідчує особу.

В разі неявки відповідача в дане судове засідання,
справа буде розглянута в його відсутність за наявними
матеріалами в справі.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39А) розглядає позовну заяву Бєлікової Ю. І.
до Бєлікова А. О. про розірвання шлюбу.

Відповідач Бєліков Андрій Олександрович, 12.05.1975
року народження, останнє місце реєстрації: Донецька
область, м. Луганськ, вул. Дімітрова, 27/15, виклика-
ється на 12.12.2016 року о 09.50 год. до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропо-
нується надати суду письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

В провадженні Миргородського міськрайонного суду
Полтавської області знаходиться цивільна справа 
№ 541/2610/16-ц провадження № 2/541/1250/2016 за по-
зовом Кібірєвої Олександри Олексіївни до Кібірєвої На-
талії Вікторівни про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням.

Розгляд зазначеної справи призначено на 13 годину
30 хвилин 14 грудня 2016 року в приміщенні Миргород-
ського міськрайонного суду за адресою: Полтавська
обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 133.

Суд викликає в судове засідання Кібірєву Наталію Вік-
торівну (останнє відоме місце проживання: Полтавська
область, м. Миргород, вул. Сорочинська, 2, кв. 53) як
відповідача.

Явка на виклик до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача, справа розглядатиметься у її відсутність за
наявними матеріалами. Відповідач зобов’язаний повідо-
мити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Сидоренко

Калинівський районний суд Вінницької області викли-
кає як відповідачів: Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Нова», місцезнаходження: м. Київ,
вул. Туполєва, 7-В; Шестопала Сергія Костянтиновича,
06.01.1980 року народження, який зареєстрований та
проживає за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 6,
кв. 223, по цивільній справі за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Бердичівський хлібозавод»
до Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «Нова», Шестопала Сергія Костянтиновича про
стягнення суми страхового відшкодування, в судове за-
сідання, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 14 грудня 2016
року за адресою: м. Калинівка, вул. Дзержинського, 70,
каб. № 5 Вінницької області.

У разі неявки відповідачів в судове засідання справу
буде розглянуто за їх відсутності за наявними в справі
доказами.

Суддя Ю. О. Аліменко

Апеляційний суд м. Києва викликає Акуліна Ема-
нуела у судове засідання як відповідача у справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Пла-
тинум Банк» до Левицької Аліни Олексіївни, Акуліна
Емануела, третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог щодо предмета спору: Служба у справах дітей
Шевченківської районної в м. Києві державної адмі-
ністрації про звернення стягнення на предмет іпо-
теки, яке призначено на 16 грудня 2016 року на 10
год. 30 хв.

Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Київ, вул.
Солом’янська, 2-А, головуючий суддя Заришняк Г. М.

Ви зобов’язані повідомити про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки за викликом до

суду або неповідомлення суду про причини неявки,
справа буде розглянута у вашу відсутність на під-
ставі наявних в справі даних та доказів.

Оржицький районний суд Полтавської області ви-
кликає як відповідачів Івакіна Миколу Геннадійовича
та Івакіна Вадима Геннадійовича, останнє відоме
місце проживання: село Старий Іржавець, вулиця
Незалежності, 4, Оржицького району Полтавської
області, в судове засідання по цивільній справі 
№ 543/764/16-ц за позовом Капітан Віри Василівни
до Івакіна Миколи Геннадійовича та Івакіна Вадима
Геннадійовича про визнання осіб такими, що втра-
тили право користування житлом, яке призначене на
23 грудня 2016 року о 15 год. 30 хв. в приміщенні
Оржицького районного суду Полтавської області за
адресою: Полтавська область, смт Оржиця, вул. Цен-
тральна, 74.

В разі неявки у вказане судове засідання відпові-
дачів суд розгляне справу без їх участі.

Суддя Смілянський Є. А.

Арцизький районний суд Одеської області викликає
Найдєнова Валентина Валентиновича (02.08.1993 р. н.,
зареєстрованого за адресою: вул. Радянської Армії, буд.
№ 104, с. Нова Іванівка Одеської області) як відповідача
по цивільній справі № 492/737/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК» до Най-
дєнова Валентина Валентиновича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Розгляд
справи призначений на 15.12.2016 р. о 08 год. 00 хв. у
залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за
адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, м. Арциз Оде-
ської області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 
3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або не-
повідомлення про причину його неявки, справа буде
розглянута у його відсутність за наявними у справі ма-
теріалами.

У провадженні Голованівського районного суду
Кіровоградської області, смт Голованівськ, знахо-
диться цивільна справа № 386/806/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Рябченко Наталії Вікторівни
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Судовий розгляд справи призначено на 29 грудня
2016 року на 09 год. 20 хв. у Голованівському рай-
онному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Со-
борна (Леніна), 18.

Суд викликає Рябченко Наталію Вікторівну у су-
дове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача до суду та неповідомлення про причини неявки
справа буде розглянута за наявними у справі дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

У провадженні Голованівського районного суду
Кіровоградської області, смт Голованівськ, знахо-
диться цивільна справа № 386/758/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Кульчицької Оксани Леоні-
дівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судовий розгляд справи призначено на 29 грудня
2016 року на 09 год. 10 хв. у Голованівському рай-
онному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Со-
борна (Леніна), 18.

Суд викликає Кульчицьку Оксану Леонідівну у су-
дове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача до суду та неповідомлення про причини неявки
справа буде розглянута за наявними у справі дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Ігрушина Сергія Михайловича як відпові-
дача у судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ № 420/2055/16-ц (провадження 
№ 2/420/983/16) за позовом ПАТ «Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до відповідача Ігрушина Сергія Ми-
хайловича про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 15 грудня 2016 року о 08 год. 15 хв.
(резервна дата судового засідання 22 грудня 2016
року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт
Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області
викликає як відповідача Олініченка Миколу Володими-
ровича, який мешкає за адресою: Харківська область,
Ізюмський район, с. Студенок, по справі № 623/1476/16-ц,
2/623/746/2016 року за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приват Банк» до
Олініченка Миколи Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором в судове засі-
дання, яке відбудеться 16 грудня 2016 року о 09 годині
00 хвилин.

Явка відповідача Олініченка Миколи Володимиро-
вича обов’язкова.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої від-
сутності відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм,
вул. Соборна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу № 2/243/4455/2016 за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше
Мобіліті» до Скрипника Андрія Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відпо-
відач у справі Скрипник Андрій Анатолійович, останнє
відоме місце мешкання якого: Донецька область, 
м. Горлівка, вулиця Лазо, буд. 12, кв. 2, викликається
до суду на 13 грудня 2016 року на 10 годину 45 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Теплодарський міський суд Одеської області викликає до суду як від-
повідачів Волкову Олену Миколаївну, Кузнецова Олексія Вікторовича, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Теплодар Одеської області, вул.
Генерала Плієва, 15, кв. 52, по цивільній справі № 516/202/16-ц за позо-
вом Кузнецова Олександра Миколайовича до Волкової Олени Микола-
ївни, Кузнецова Олексія Вікторовича, третя особа: Теплодарська міська
рада Одеської області, Орган опіки та піклування виконавчого комітету
Теплодарської міської ради Одеської області, про усунення перешкод у
користуванні житловим приміщенням, розгляд якої відбудеться 19 грудня
2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Теплодар Одеської обл., вул. Ко-
мунальна, 3 (суддя Шумейко М. Т.).

Теплодарський міський суд пропонує відповідачам Волковій Олені Ми-
колаївні, Кузнецову Олексію Вікторовичу подати заперечення на позов та
докази, якими обґрунтовуються заперечення.

У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за від-
сутності відповідачів Волкової О. М., Кузнецова О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засі-
дання Криворучка Артема Олеговича як відповідача по цивільній
справі № 2/756/5823/16 (756/13380/16-ц) за позовом Криворучка
Олега Борисовича до Криворучка Артема Олеговича, третя
особа: Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування
фізичних осіб Оболонської районної в м. Києві державної адмі-
ністрації про позбавлення права користування житловим примі-
щенням.

Судове засідання відбудеться 13 грудня 2016 р. о 09.00 годині
в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адре-
сою: м Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Івано-Франківський міський суд повідомляє, що
25.01.2017 року о 16.50 год. у приміщенні Івано-Франків-
ського міського суду за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.
Грюнвальдська, 11 (зал № 15) розглядатиметься цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Степанової
Ірини Леонтіївни про стягнення заборгованості.

У судове засідання як відповідач викликається Степанова
Ірина Леонтіївна.

Суддя Домбровська Г. В.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області повідом-
ляє, що 21 грудня 2016 року об 11 годині 10 хвилин у приміщенні Івано-
Франківського міського суду Івано-Франківської області за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11, перший поверх, зал № 9,
розглядатиметься цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Сеніва Дмитра Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У судове засідання викликається відповідач Сенів Дмитро Іванович.
У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його відсут-

ності.
Згідно частини другої статті 77 ЦПК України сторони зобов’язані по-

відомити суд про причини неявки у судове засідання.
Суддя Л. В. Мелещенко

Втрачений паспорт 

громадянина України, 

виданий 

на ім’я Бойко 

Євген Валерійович, 

серія МЕ 736830, 

вважати недійсним.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання як відповідача Жигун 
Владислава Володимировича по цивільній справі 
№ 522/7852/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
про стягнення заборгованості. Судове засідання від-
будеться 12.12.2016 року о 16 годині 10 хвилин в
залі судового засідання № 111 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33. В разі неявки відповідача у судове
засідання на вказану дату, справа буде розглянута
за його відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

Приморський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання як відповідача Кушнір 
Віталія Вадимовича по цивільній справі 
№ 522/4924/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
про стягнення заборгованості. Судове засідання від-
будеться 14.12.2016 року о 16 годині 20 хвилин в
залі судового засідання № 111 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33. В разі неявки відповідача у су-
дове засідання на вказану дату, справа буде розгля-
нута за його відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

Приморський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання як відповідача Цуркан 
Олександра Олеговича по цивільній справі 
№ 522/15840/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12.12.2016 року о
16 годині 20 хвилин в залі судового засідання № 111
Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відпові-
дача у судове засідання на вказану дату, справа буде
розглянута за його відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

Приморський районний суд м. Одеси (суддя 
Тарасов А. В.) викликає Мішакова Сергія Анатолійо-
вича в судове засідання як відповідача по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості.

Засідання відбудеться 24 січня 2017 року о 10 год.
40 хв. в приміщенні Приморського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
зала 111.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає
в судове засідання, яке відбудеться 12 грудня 2016 року о
09.00 годині в приміщенні Токмацького районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, буд. 28, Хонахбєєва Миколу
Васильовича, зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, Старобешівський район, с. Побєда, вул. Молодіжна,
10, та Хонахбєєву Олену Анатоліївну, зареєстровану за ад-
ресою: Донецька область, Старобешівський район, с. По-
бєда, вул. Молодіжна, 10, як відповідачів в цивільній справі
№ 328/3975/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» до Хонахбєєва Миколи Васильовича,
Хонахбєєвої Олени Анатоліївни про стягнення заборгова-
ності.

Суддя Погрібна О. М.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області (за адресою: Миколаївська область, м. Воз-
несенськ, вулиця Кібрика, 11, каб. 18) викликає Ва-
силенко Тетяну Вячеславівну як відповідача в судове
засідання, яке відбудеться 16.12.16 року о 08.30 го-
дині за позовом Боднарук Тетяни Василівни до Ва-
силенко Тетяни Вячеславівни, Василенко Вячеслава
Васильовича про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням.

Суддя Висоцька Г. А.

Приморський районний суд міста Одеси повідом-
ляє, що 18 січня 2017 р. о 09 годині 00 хвилин в залі
засідань №221 в приміщенні суду за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ричко
Тараса Едуардовича про стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевказаний час виклика-
ється відповідач Ричко Тарас Едуардович. В разі
його неявки в судове засідання позов може бути
розглянутий за його відсутністю та на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Миронівським районним судом Київської області
викликається як відповідач Запара Андрій Мико-
лайович на судовий розгляд цивільної справи ЄУН
371/1237/16-ц за позовом Купцова Валерія Леонідо-
вича, Коноваленко Валентини Леонідівни до Запари
Андрія Миколайовича про визнання таким, що втра-
тив право користування житловим приміщенням,
який відбудеться 21 грудня 2016 року о 10 годині 00
хвилин в приміщенні Миронівського районного суду
Київської області за адресою: Київська область,
місто Миронівка, вулиця Першотравнева, 3.

Суддя А. С. Поліщук
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Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що по ци-
вільних справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ« Акцентбанк» до

26.09.2016 р.
Пєсков Володимир Вікторович, справа № 409/1909/16-ц
Ішков Олександр Вікторович, справа № 409/1915/16-ц
Локтєва Галина Валентинівна, справа № 409/1914/16-ц
Коптинська Єлизавета Володимирівна, справа № 409/1910/16-ц
Сас Людмила Степанівна, справа № 409/1913/16-ц
Криниця Дмитро Дмитрович, справа № 409/1908/16-ц
Крушевська Галина Василівна, справа № 409/1911/16-ц
29.09.2016 р.
Ктіторов Денис Юрійович, справа № 409/1919/16-ц
Сул’янова Світлана Леонідівна, справа № 409/1937/16-ц
Руда Тетяна Андріївна, справа № 409/1947/16-ц
Книшенко Валентина Олексіївна, справа № 409/1920/16-ц
Шпак Володимир Володимирович, справа № 409/1918/16-ц
06.10.2016 р.
Курілов Віктор Михайлович, справа № 409/1730/16-ц
Рибалко Сергій Миколайович, справа № 409/1726/16-ц
Дейніченко Тетяна Олександрівна, справа № 409/1975/16-ц
Крицька Любов Генадіївна,  справа № 409/1981/16-ц
Флігінських Любов Олександрівна, справа № 409/1731/16-ц
Негальшев Юрій Миколайович, справа № 409/1762/16-ц
Дементьєва Марина Олександрівна, справа № 409/1977/16-ц
Котова Юлія Володимирівна, справа № 409/1733/16-ц
Литвинов Геннадій Віталійович, справа № 409/1980/16-ц
Похилко Віктор Анатолійович, справа № 409/1979/16-ц
Свєтлакова Марина Анатоліївна,  справа № 409/1978/16-ц
Голубєва Євгенія Миколаївна, справа № 409/1761/16-ц
Шаповалова Галина Яківна, справа № 409/1976/16-ц
12.10.2016 р.
Словак Олександр Юрійович, справа № 409/1990/16-ц
Слюсарєв Дмитро Федорович, справа № 409/1993/16-ц
Прошкіна Наталія Аркадіївна, справа № 409/1997/16-ц
Корсакова Ніна Сергіївна, справа № 409/1998/16-ц
Шацька Людмила Василівна, справа № 409/1991/16-ц
Черноусов Володимир Олександрович, справа № 409/1992/16-ц
13.10.2016 р.
Скіба Олена Іванівна, справа № 409/2011/16-ц
Храмченко Сергій Анатолійович, справа № 409/2005/16-ц
Ситнік Лариса Василівна, справа № 409/2003/16-ц
Синякін Сергій Олександрович, справа № 409/2010/16-ц
Рябенко Катерина Дмитріївна, справа № 409/2007/16-ц
21.10.2016 р.
Цатурян Інна Рафаелівна, справа № 409/2027/16-ц
Калабухова Людмила Віталіївна, справа № 409/2017/16-ц
Скибицька Тетяна Борисівна, справа № 409/2016/16-ц
Нурідінова Наталія Павлівна, справа № 409/2015/16-ц
24.10.2016 р.
Бучковський Ігор Геннадійович, справа № 409/2035/16-ц
Крикун Володимир Валерійович, справа № 409/2033/16-ц
28.10.2016 р.
Славко Дмитро Анатолійович, справа № 409/2102/16-ц
Морозова Ольга Вікторівна, справа № 409/2090/16-ц
Буравльова Тетяна Павлівна, справа № 409/2108/16-ц
Верховод Вікторія Миколаївна, справа № 409/2092/16-ц
Бокатова Світлана Сергіївна, справа № 409/2142/16-ц
Нітченко Костянтин Євгенович, справа № 409/2093/16-ц
Колодезна Світлана Вікторівна, справа № 409/2109/16-ц
Коновалов Сергій Володимирович, справа № 409/2104/16-ц  
2.11.2016 р.
Парамонов Євгеній Васильович, справа № 409/2053/16-ц
Ткачова Зоя Іванівна, справа № 409/2055/16-ц
Шаповалов Дмитро Валерійович, справа № 409/2061/16-ц
Шконда Олександр Миколайович, справа № 409/2056/16-ц
Держак Людмила Василівна, справа № 409/2064/16-ц
Зикова Тетяна Михайлівна, справа № 409/2066/16-ц
Киранчук Анатолій Іванович, справа № 409/2075/16-ц
10.11.2016 р.
Тімляков Ігор Миколайович, справа № 409/2124/16-ц
Колосов Володимир Євгенович, справа № 409/2136/16-ц
Ромашов Дмитро Олександрович, справа № 409/2123/16-ц
11.11.2016 р.
Волохова Олена Олександрівна, справа № 409/2149/16-ц
Бочневич Сергій Миколайович, справа № 409/2152/16-ц
28.11.2016 р.
Топоркова Галина Дмитрівна, справа № 409/2091/16-ц
Хлопова Лариса Анатоліївна, справа № 409/1765/16-ц

Суддя О. Г. Третяк

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

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення
може бути переглянуте Білокуракинським районним судом Луганської об-
ласті  шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення
до цього суду  протягом десяти днів з дня опублікування цього оголо-
шення. 

Пирятинський районний суд Полтавської області викликає Білька
Олександра Григоровича (зареєстрованого за адресою: с. Велика
Круча, Пирятинський район, Полтавська область, вул. Авіамістечко,
б. 6, кв. 82) як відповідача, за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Білька О. Г. на 08 год. 30 хв. 16.12.2016 року за адресою: м. Пирятин,
вул. Соборна, 41, Полтавська область. У разі неявки в судове засі-
дання відповідача Білька Олександра Григоровича справа буде роз-
глянута у його відсутність. Відповідач зобов’язаний повідомити суд
про причини неявки в судове засідання.

Суддя Н. В. Нагорна

Пирятинський районний суд Полтавської області викликає Філо-
ненко Наталію Іванівну (зареєстровану за адресою: м. Пирятин, По-
лтавська область, вул. Фабрична, б. 26-А) як відповідача, за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Філоненко Н. І. на 08 год. 00 хв. 16.12.2016
року за адресою: м. Пирятин, вул. Соборна, 41, Полтавська область.

У разі неявки в судове засідання відповідача Філоненко Наталії Іва-
нівни справа буде розглянута у її відсутність. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Н. В. Нагорна

Комсомольський міський суд Полтавської області викликає Березу Ірину
Павлівну (останнє відоме місце проживання: м. Горішні Плавні (м. Комсо-
мольськ) Полтавська область, вул. Портова, 1, кв. 709) як відповідача в су-
дове засідання у цивільній справі за позовом публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Берези Ірини Павлівни
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 12 грудня
2016 року о 08 год. 35 хв. у приміщенні суду за адресою: Полтавська об-
ласть, м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 17. У разі неявки, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Комсомольський міський суд Полтавської області викликає Марченка Вік-
тора Івановича (останнє відоме місце проживання м. Горішні Плавні (м. Комсо-
мольськ) Полтавська область, проспект Героїв Дніпра (вулиця Леніна), 30,
корпус 16, кв. 5) як відповідача в судове засідання у цивільній справі за позовом
публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Мар-
ченка Віктора Івановича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбу-
деться 12 грудня 2016 року о 08 год. 55 хв. у приміщенні суду за адресою:
Полтавська область, м. Горішні Плавні (м. Комсомольськ), вул. Гірників, 17. У
разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Комсомольський міський суд Полтавської області викликає Коновальчука
Дмитра Анатолійовича (останнє відоме місце проживання: м. Горішні Плавні 
(м. Комсомольськ) Полтавська область, вулиця Космонавтів, 10, квартира 501),
як відповідача в судове засідання у цивільній справі за позовом публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Коновальчука
Дмитра Анатолійовича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбу-
деться 12 грудня 2016 року о 08 год. 50 хв. у приміщенні суду за адресою: По-
лтавська область, м. Горішні Плавні (м. Комсомольськ), вул. Гірників, 17. У разі
неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Приазовський районний суд Запорізької області викликає у судове
засідання, яке відбудеться 20 грудня 2016 року о 13.00 годині в при-
міщенні Приазовського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, Плеського
Дениса Євгеновича (останнє відоме місце реєстрації: Запорізька обл.,
Приазовський р-н, с. Новоспаське, вул. Воротинцева, буд. 53, кв. 1)
як відповідача по цивільній справі № 325/1312/16-ц за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Плеського Дениса Євгеновича про стягнення
заборгованості.

Суддя Диденко В. Е.

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у судді Мурзенко М. В.,
перебуває цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Сазонова Павла Васильовича про стягнення за-
боргованості.

Просимо повідомити відповідача Сазонова Павла Васильовича про час і місце
судового засідання у зазначеній справі, яке відбудеться о 10 год. 30 хв.
23.12.2016 року у залі судових засідань № 205 Малиновського районного суду
м. Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1 А. В разі
неявки у судове засідання, відповідач має повідомити суд про причини неявки.
В разі неявки відповідача у судове засідання суд вправі розглянути справу за
його відсутністю.

Горностаївський районний суд Херсонської області викликає Ушакова
Володимира Вікторовича в судове засідання, яке відбудеться 19 грудня
2016 року о 09.00 годині для розгляду цивільної справи № 655/725/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватБанк» до Ушакова Володимира Вікторовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Адреса суду: Херсонська область, смт
Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки
відповідача в судове засідання, справа буде розглянута за його відсутності,
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Літинський районний суд Вінницької області викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 20 грудня 2016 року об 11.00 годині в при-
міщенні Літинського районного суду Вінницької області за адресою:
Вінницька область, смт Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 30, Криворучко
Олександра Васильовича (останнє відоме місце реєстрації: Вінницька
обл., Літинський р-н, с. Багринівці, вул. Чернишевського, буд. 44) як
відповідача по цивільній справі № 137/2005/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Криворучко Олександра Васильовича про стягнення
заборгованості.

Чорнобаївський районний суд Черкаської області викликає в судове засі-
дання як відповідача Козирева Михайла Івановича, 07.04.1965 року народження,
останнє відоме місце проживання: с. Франківка Чорнобаївського району Чер-
каської області, по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 10-00 год. 19 грудня 2016 року за адресою:
вул. Центральна, № 134, смт Чорнобай Черкаської області, зал судових засідань
№ 2. Явка відповідача є обов’язковою. В разі неприбуття відповідача у визна-
чений судом час в судове засідання, справа буде розглянута без його участі.

Суддя І. М. Кваша

Роздільнянський районний суд Одеської області викликає на судове засі-
дання Сухініну Оксану Вікторівну, 29.10.1975 року народження у цивільній
справі за позовом Публічного Акціонерного Товариства «Акцент-Банк» до Су-
хініної Оксани Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором
у розмірі 15691,84 грн.

Судове засідання відбудеться 26.12.2016 року о 09:00 годині в приміщенні
Роздільнянського районного суду Одеської області за адресою: Одеська об-
ласть, м. Роздільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А.

У випадку Вашої неявки в судове засідання цивільна справа буде розглянута
без вашої присутності.

Суддя С. І. Гринчак

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає Жука
Олега Михайловича, 30 березня 1971 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: м. Конотоп, вул. Депутатська, буд.84, кв. 2)
як відповідача по справі №2/577/1766/16; 577/4852/16-ц за позовною
заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Жука Олега Михайловича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 29
грудня 2016 року о 9 годині 00 хвилин у приміщенні Конотопського
міськрайонного суду за адресою: м. Конотоп, вул. Садова, 8 кабінет
№ 11. Тел.(05447) 6-54-11, 6-17-87. При собі необхідно мати паспорт.

Суддя О. М. Ярмак

Старобільський районний суд Луганської області викликає Сердечного Олек-
сандра Валентиновича, Сердечну Ольгу Володимирівну, які проживають: Лу-
ганська область, Антрацитівський район, сел. Іванівка, вул. Майська, 25, як
відповідачів у судове засідання по цивільній справі №431/5200/16-ц провад-
ження №2/431/1639/16 за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до
Сердечного О. В., Сердечної О. В. про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 16.12.2016 р. о 08-00 год в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а». У разі неявки на
вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі
ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як від-
повідача Савицького Андрія Валентиновича у справі за позовом Савиць-
кої Олександри Владиславівни до Савицького Андрія Валентиновича про
розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 19 грудня 2016 року на 09 год. 00
хв. у приміщенні Броварського міськрайонного суду Київської області
за адресою: м. Бровари Київської області, вул. Грушевського, 2, каб.
№206.

Суддя Дутчак І. М.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як
відповідачів Коваленка Володимира Миколайовича, Коваленко Олену Сте-
фанівну, Ріхтер Наталію Володимирівну про стягнення заборгованості по
цивільній справі № 522/1078/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12.12.2016 року о 14 годині 40 хвилин в
залі судового засідання № 111 Приморського районного суду м. Одеси за
адресою м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відповідачів у судове
засідання на вказану дату, справа буде розглянута за їх відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області викликає
Семенішину Наталію Леонідівну, останнє відоме місце проживання: вул. Шев-
ченка, 41/1, кв. 63, м. Новоград-Волинський Житомирської області у судове за-
сідання як відповідача у цивільній справі №285/2117/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Семенішиної Н. Л. про стягнення заборгованості. Розгляд
даної справи відбудеться 14 лютого 2017 року, початок — об 11-00 годині у
приміщенні Новоград-Волинського міськрайонного суду за адресою: вул. 
І. Франка, 31, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, головуючий
суддя Савицька Л. Й.

У разі неявки у судове засідання відповідача без поважних причин справа
буде розглянута у його відсутність на підставі наявних доказів у справі.

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 16.12.2016 р. о 09-30 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом публічного акціонерного товарис-
тва комерційною банку «Приватбанк» до Вавілова
Павла Валерійовича про стягнення заборгованості.
Просимо відповідача Вавілова Павла Валерійовича
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку не-
явки відповідача справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Полонський районний суд Хмельницької області
викликає в судове засідання як відповідача Товарис-
тво з обмеженою відповідальністю «Агро Центр
2012», місцезнаходження юридичної особи: смт По-
нінка, вул. Перемоги, 34/14, Полонського району,
Хмельницької області, по цивільних справах: 
№ 681/815/16-ц за позовами Яцько М.О., Матвіцької
Н.В., Ночвай С.В., Савіцької З.Д., Яцько Н.О., Полюш-
кевича В.О., Майструка О.Д., Дреус Л.М., Цимбалюка
Л.А., Цимбалюка Л.А., Полюшкевича В.О., Полюш-
кевича В.О., Кравчук С.І., Ейсмонт Н.С., Кравчук С.І.,
Шевчука В.В., Борковського І.Й. та № 681/1485/16-ц
за позовами Муравської З.В., Ціхоцького Б.С., Воро-
бей В.О. до Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «АГРО ЦЕНТР 2012», третя особа: відділ
Держгеокадастру у Полонському районі про розір-
вання договорів оренди.

Розгляд справ відбудеться 27 грудня 2016 року об
11.30 годині за адресою: 30500, м. Полонне, вул. Ге-
роїв Майдану, 5, Хмельницької області (суддя 
Горщар А. Г.).

В разі неявки та неповідомлення про причину не-
явки, справи буде розглянуто у відсутності відпові-
дачів по наявних у справах матеріалах.

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 23.12.2016 р. о 09-30 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «Приватбанк» до Волченюк
Ганни Миколаївни про стягнення заборгованості.
Просимо відповідачку Волченюк Ганну Миколаївну
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку не-
явки відповідача справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 23.12.2016 р. о 09-45 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «Приватбанк» до Кряжевої
Любові Іванівни про стягнення заборгованості.

Просимо відповідачку Кряжеву Любов Іванівну
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку не-
явки відповідача справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київ-
ської області знаходиться цивільна справа за позовом Зи-
міної Ольги Дмитрівни до Зиміна Костянтина Михайловича,
третя особа: Орган опіки та піклування Броварської міської
ради Київської області про позбавлення батьківських прав.
Суд викликає як відповідача по вказаній справі Зиміна Кос-
тянтина Михайловича, останнє відоме місце проживання та
реєстрації: Київська область, м. Бровари, вул. Героїв Небес-
ної Сотні, буд. 7, кв. 142.

Розгляд справи відбудеться о 10 год. 00 хв. 23 січня 2017
року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського,
буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відповідача дана справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 23.12.2016 р. о 09-00 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «Приватбанк» до Швигар
Павла Ігоровича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Швигар Павла Ігоровича
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку не-
явки відповідача справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 23.12.2016 р. о 09-15 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «Приватбанк» до Чередни-
ченка Анатолія Сергійовича про стягнення
заборгованості. Просимо відповідача Чередниченка
Анатолія Сергійовича з’явитися до суду на вказані
дату і час. У випадку неявки відповідача справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко
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оголошення
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 09 грудня 2016 року з 09 год. 00 хв.
до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представ-
ництва 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 її участі як підозрюваної
у кримінальному провадженні №42016000000002624 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 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 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 отри-
мання 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 заробітної плати - у випадку непри-
буття 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 поважної

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 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 09 грудня 2016 року з 09 год. 00 хв.

до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представ-
ництва 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 її участі як підозрюваної
у кримінальному провадженні №42016000000002404 від 15.09.2016 за ознаками кримінального 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 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 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 отри-
мання 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 заробітної плати - у випадку непри-
буття 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 поважної

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 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 09 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 Українки, 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 кри-
мінальному провадженні №42016000000002456 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 Кагітіна І.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 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 отри-
мання 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 заробітної плати - у випадку непри-
буття 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 поважної

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 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 09 грудня 2016 року з 09 год. 00 хв.

до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представ-
ництва 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 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 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 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 отри-
мання 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 заробітної плати - у випадку непри-
буття 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 поважної

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 Шукальського Валентина Володимировича, зареєстрованого за адресою: 

вул. Чкалова, 6, смт Красногвардійське, АР Крим
Підозрюваний Шукальський В.В. відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 09 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 півос-
трова 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 підоз-
рюваного у кримінальному провадженні №42016000000002606 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, пе-
редбаченого 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 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 отри-
мання 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 заробітної плати - у випадку непри-
буття 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 поважної

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

Ленінський районний суд м. Харкова за позовом Зуб-
рицької Н. В. про визнання права власності викликає як
відповідачів Заценко Віру Михайлівну та Заценка Андрія
Георгійовича, які зареєстровані: Донецька обл., м. Кі-
ровське, мікр. Молодіжний, 19, кв. 124, на судове засі-
дання, що відбудеться 21.12.2016 р. о 14.40 за адресою:
м. Харків, вул. Полтавський шлях, 20. За неможливості
явки до суду відповідачі зобов’язані повідомити суд про
причини неявки; у разі неявки відповідачів до суду без
поважних причин або неповідомлення ними про при-
чини неявки, справу буде розглянуто за їх відсутності
на підставі наданих по справі доказів.

Суддя В. В. Вікторов.

Жовтневий районний суд Миколаївської області
повідомляє, що 29 січня 2016 року судом було ви-
несено заочне рішення по цивільній справі 
№ 2/477/160/16 за позовом  Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Нестеренко Оксани Михайлівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77,
каб. № 6.

Суддя В. В. Полішко

Врадіївський районний суд Миколаївської області
повідомляє відповідача Гулю Володимира Мико-
лайовича, 01.08.1976 року народження, що 15
грудня 2016 року о 09 годині 30 хвилин в залі судо-
вих засідань Врадіївського районного суду Микола-
ївської області відбудеться розгляд цивільної
справи № 474/770/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
банк» до Гулі Володимира Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Суддя М. І. Тихоненко

Рокитнянський районний суд Київської області
повідомляє Крупку Оксану Федорівну, що цивільна
справа № 2/375/560/16 за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Крупки Оксани Федорівни про стягнення
заборгованості призначена до судового розгляду на
9-00 годину 15.12.2016 року, за адресою: смт Ро-
китне Київської області, вул. Заводська, 11. В разі
неявки справа буде розглянута у Вашій відсутності
на підставі наявних доказів.

Суддя Л. М. Нечепоренко

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області повідомляє, що 23 грудня 2016 року о 09.30 год.
призначено до розгляду цивільну справу за позовом Перехреста Віталія Володимировича до Плашенка Дмитра
Олексійовича, Качківської Марини Олексіївни з участю третьої особи: Корсунь-Шевченківського відділу УДМС Ук-
раїни в Черкаській області про визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням.

Качківська Марина Олексіївна викликається в судове засідання як відповідач. Явка до суду є обов’язковою. В
разі неявки до суду справа буде розглянута у відсутність відповідача.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
Адреса суду: вул. Гагаріна, 61/4, м. Корсунь-Шевченківський, Черкаської області.

Суддя Свитка С. Л.
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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 09 грудня 2016 року з 09 год. 00 хв.

до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представ-
ництва 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 її участі як підозрюваної
у кримінальному провадженні №42016000000002843 від 12.10.2016 за ознаками кримінального 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 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 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 отри-
мання 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 заробітної плати - у випадку непри-
буття 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 поважної

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 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 09 грудня 2016 року з 09 год. 00 хв.

до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представ-
ництва 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 підозрю-
ваного у кримінальному провадженні №42016000000002626 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 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 отри-
мання 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 заробітної плати - у випадку непри-
буття 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 поважної

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 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 09 грудня 2016 року з 09 год. 00 хв.

до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представ-
ництва 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 підозрю-
ваного у кримінальному провадженні №42016000000002384 від 14.09.2016 за ознаками 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 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 отри-
мання 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 заробітної плати - у випадку непри-
буття 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 поважної

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 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 09 грудня 2016 року з 09 год. 00 хв.

до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представ-
ництва 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 її участі як підозрюваної
у кримінальному провадженні №42016000000002382 від 14.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрювана Глухова Є.М. 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 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 отри-
мання 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 заробітної плати - у випадку непри-
буття 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 поважної

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 09 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 півос-
трова 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 підоз-
рюваного у кримінальному провадженні №42016000000002455 від 20.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрюваний 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 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 отри-
мання 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 заробітної плати - у випадку непри-
буття 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 поважної

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 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 09 грудня 2016 року з 09 год. 00 хв.

до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представ-
ництва 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 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 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 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 отри-
мання 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 заробітної плати - у випадку непри-
буття 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 поважної

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
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
ПОгОДА нА ЗАВТРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 7 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День
Київська -10  -15       -5  -10
Житомирська -10  -15       -4    -9
Чернігівська -13  -18       -5  -10
Сумська -13  -18       -6  -11
Закарпатська -4    -9      +2    -3
Рівненська -10  -15       -3    -8
Львівська -7  -12       -2    -7
Івано-Франківська -6  -11       -2    -7
Волинська -6  -11       -2    -7
Хмельницька -10  -15       -4    -9
Чернівецька -4    -9       -2    -7
Тернопільська -6  -11       -2    -7
Вінницька -10  -15       -4    -9

Oбласть Нiч День
Черкаська -10   -15      -5   -10
Кіровоградська -10   -15      -5   -10
Полтавська -13   -18      -6   -11
Дніпропетровська -10   -15      -6   -11
Одеська -4      -9        0     -5
Миколаївська -5   -10      -2     -7
Херсонська -4      -9      -2     -7
Запорізька -8   -13      -4     -9
Харківська -12   -17      -7   -12
Донецька -8   -13      -6   -11
Луганська -11   -16      -7   -12
Крим -3      -8        0     -5
Київ -11   -13      -6     -8
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Прийшла зима — зачиняй футбольні ворота
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Сьогодні ки-
ївське «Динамо» проведе за-
вершальний матч групового
етапу Ліги чемпіонів і неза-
лежно від результату попро-
щається із єврокубками,  при-
наймні до наступного літа. А
влітку, найімовірніше, розпочи-
натиме з кваліфікаційних раун-
дів відбору. Адже нічия підопіч-
них Сергія Реброва в матчі
проти «Ворскли» у засніженій
Полтаві дала змогу  «Шахта-
реві», який у  межах матчу 17-
го туру Ліги Парі-Матч обіграв
у Львові кам’янську «Сталь»,
відірватися від найближчого
конкурента за золоті нагороди
на десять очок. 

Сергій Ребров узяв до По-
лтави   оптимальний склад
серед наявних футболістів, які
не перебувають у  шпиталі.
«Динамо» адаптувалося до
незвичних для футболу умов
швидше за суперників і вже
на п’ятій хвилині гри повело в
рахунку. Стрімка атака завер-
шилася пасом Мораєса на
Сидорчука, який вчасно під-
тримав атаку та з кількох мет-
рів переправив м’яч у ворота.

Відразу після цього Непого-
дову довелося реагувати на
небезпечний удар Морозюка.
Не менш гострими були удари
й по воротах Рудька. Спо-
чатку динамівський кіпер пе-
ревів на кутовий м’яча після
удару Турсунова, а за хвилину
його підстрахувала стійка

воріт, прийнявши на себе по-
стріл Дитятьєва.

На 14-й хвилині під час ку-
тового полтавці порушили
правила у власному штраф-
ному майданчику, й арбітр
призначив пенальті. 11-метро-
вий чітко реалізував капітан
«біло-синіх» Ярмоленко.

«Динамо» здобуло пере-
вагу у два м’ячі дуже швидко
й легко, однак  не минуло й
хвилини, як «Ворскла» відіг-
рала один гол. Після навісу з
лівого флангу Турсунов із цен-
тру штрафного майданчика в
дотик пробив повз Рудька. А
на 34-й хвилині динамівцям
довелося все розпочинати з
нуля, оскільки полтавці зрів-
няли рахунок. На удар Коба-
хідзе метрів із чотирнадцяти

Рудько зреагував, відбивши
м’яч трохи в бік, однак  у
межах штрафного майдан-
чика прямо на Ребенка, який
не розгубився і вразив  ворота
молодого київського голкі-
пера. Після перерви  у дина-
мівців було більше моментів
забити переможний гол, ніж у
їхніх суперників. Перший сто-
відсотковий мав на 67-й хви-
лині Ярмоленко, коли Гармаш
вивів його віч-на-віч із голкіпе-
ром, однак Непогодов вчасно
вискочив із воріт, скоротивши
кут обстрілу до мінімуму, й Ан-
дрій пробив у голкіпера. За
десять хвилин уже Сидорчук
мав виводити «Динамо» впе-
ред після того, як Гармаш від-
котив йому м’яч з правого
флангу в район 11-метрової
позначки. Сергій бив без пе-
решкод, однак не влучив у во-
рота — м’яч просвистів над
поперечиною. 

Підсумкова навала  резуль-
тату не   дала, полтавці захис-
тили нічию, а ви снажене «Ди-
намо» має реабілітовуватися
за все у грі з «Бешикташем»,
який також у суботу  зіграв
унічию в стамбульському
дербі з «Фенербахче». Ко-
манди, до речі, також сусідять
у турецькому чемпіонаті,
однак розрив між ними не
такий великий, як між  україн-
ськими  лідерами.

ТАБЛО «УК» 
Ліга Парі-Матч. 17-й тур

Ворскла — Динамо — 2:2
Чорноморець — Волинь — 0:0
Зоря — Дніпро — 2:3
Олімпік — Карпати — матч

не відбувся
Шахтар — Сталь — 2:0
Зірка — Олександрія — 1:1Голкіпер полтавців Непогодов (№12) тепер знає: Ярмоленка на  слизькому  не обдуриш
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Фальсифікат
збували… поліціанти

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ОТАКОЇ! Три дільничні Борщівського відділення поліції на
Тернопіллі так пильно стояли на варті закону, що й  не заува-
жили, як узялися самі чинити протиправні дії. В цій іронії, на
жаль, є правда сьогодення, коли поліціанти почасти якщо не ви-
являють великої особистої «опіки»  до зловмисників, то самі
опиняються на дорозі лиходійства. Ось і  поліцейське тріо з Бор-
щева, за словами прес-секретаря прокуратури області Лесі Гу-
рецької, понад півроку — з травня до листопада —  разом з міс-
цевими підприємцями реалізовували краянам незаконно виго-
товлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного
збору. 

Цей злочин працівники прокуратури викрили спільно з фіс-
кальною службою, СБУ та управлінням внутрішньої безпеки по-
ліції. За місцем проживання поліціантів, у торгівельних ятках під-
приємців району оперативники вилучили понад 600 літрів суро-
гатної алкогольної продукції, а також  устаткування для виго-
товлення й розливання фальсифікату. 

У секторі комунікації Національної поліції області повідомили:
під час перевірки з’ясовано, що до незаконного бізнесу   при-
четні ще й двоє цивільних осіб. Що ж до поліціантів, яким   інк-
римінують незаконне виготовлення та реалізацію фальсифіко-
ваної алкогольної продукції в місцях роздрібної торгівлі Борщів-
ського району, то двоє з них — діючі працівники поліції, третій
— колишній тимчасово виконуючий обов’язки начальника сек-
тору Борщівського відділення поліції. 28 жовтня цього року його
звільнили з органів внутрішніх справ, бо не пройшов атестації.

Тим часом прокуратура області розпочала кримінальне про-
вадження. Слідчі дії тривають.

ОгОлОшення

З вінницької вежі звучить «Щедрик» 
Миколи Леонтовича

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЇ. Виповнюється 100
років, як Микола Леонтович
створив музичну обробку ком-
позиції славнозвісного «Щед-
рика». З цієї нагоди всесвітньо
відома мелодія тричі на день
почала звучати з одного із сим-
волів Вінниці — вежі Артинова,
що на Європейській площі в
центрі міста. Городяни і гості об-
ласного центру можуть її чути,

коли годинник на вежі проб’є
12, 15 та 18 годину.

Вінниччина пишається зем-
ляком  Миколою Леонтовичем
— талановитим композитором,
хоровим диригентом, педаго-
гом і громадським діячем. Після
того як він адаптував народну
пісню до хорового співу, на Різ-
двяні свята її чують ледь не у
всьому світі. За межами Ук-
раїни вона відома як різдвяна
колядка Carol of the Bels. Інтер-
претація «Щедрика» стала

саундтреком до кінострічок
«Гаррі Поттер», «Сам удома»,
«У дзеркала два обличчя»,
«Міцний горішок-2», «Сімейка
Адамсів». Проте мало хто знає,
що саме працю українського
композитора покладено в ос-
нову цих та багатьох інших ва-
ріантів аранжування. 

Уперше різдвяну народну
пісню «Щедрик» в аранжуванні
Миколи Леонтовича 100 років
тому виконав хор Київського
університету під керівництвом

Олександра Кошиця. Загалом
Микола Дмитрович написав
кілька версій пісні, та для вико-
нання обрав лише одну, яку
створив 1916-го — саме вона
принесла йому світову славу. 

Хоча «Щедрик» — символіч-
ний мотив Новорічних та  Різ-
двяних свят, для вінничан мело-
дія лунатиме протягом усього
року, адже в оригінальному
творі йдеться про приліт лас-
тівки — символу весни, відрод-
ження, добра і щастя. 

На Херсонщині вшанували кримців-героїв
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. В селі Ставки Ка-
ланчацького району Херсон-
ської області відбулося уро-
чисте відкриття пам’ятника
«Кримчанам, загиблим у боях
за єдність України». Цей мемо-
ріал присвячений уродженцям
АР Крим, які у 2014-2016 роках
загинули в боях з ворогом, за-
хищаючи суверенітет і терито-
ріальну цілісність України.

Близько 100 чоловік із лампад-
ками та квітами прийшли вша-
нувати пам’ять загиблих па-
тріотів. Родичі і сім’ї загиблих
вояків-кримчан, учасники ан-
титерористичної операції,
представники влади та пра-
воохоронних органів, громад-
ськість хвилиною мовчання
вшанували пам’ять героїв та
справжніх патріотів з україн-
ського Криму, що захищали
батьківщину та які залишаться
в пам’яті та серцях кожного ук-

раїнця. Військові капелани Ук-
раїнської православної церкви
Київського патріархату освя-
тили пам’ятник та помолилися
за мир і спокій, за збереження
цілісності України та загиблих
патріотів, що віддали свої
життя заради спасіння. 

Також представники УПЦ
КП вручили медалі «За жер-
товність та любов до України»
ветеранам та учасникам анти-
терористичної операції. Мону-
мент збудований за кошти бла-

годійного фонду «Героїка».
Його керівник Павло Подобєд
зазначив, що пам’ятник від-
крито завдяки зусиллям Хер-
сонської облдержадміністрації,
органів влади різного рівня,
кримських татар з батальйону
«Аскер», представників громад-
ськості, Каланчацької спілки ве-
теранів АТО та волонтерів. На
стелі викарбовано двадцять
одне ім’я полеглих героїв з ук-
раїнського Криму, які захи-
щали рідну землю. 

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідача
по цивільній справі за провадженням № 2/431/1501/16 Бєцкову Ірину Сер-
гіївну, яка мешкає за адресою: м. Луганськ, вул. Калініна, 1, кв.186, у су-
дове засідання по цивільній справі за позовом ТОВ «Фінансова компанія
«Довіра та гарантія»» до Бєцкової Ірини Сергіївни про звернення стягнення. 

Судове засідання відбудеться 09 грудня 2016 року о 14:30 год. в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-
а, зал №4.

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

Суддя В.О. Озеров 




