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

Підштовхувачі добробуту
ФІНАНСИ. Експерти заявляють: наша країна приречена співпрацювати з МВФ 
та іншими світовими інституціями, а їхні вимоги щодо надання коштів вигідні державі, 
яка проводить реформи

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Великим досягненням останніх 
тижнів можна вважати дов-

гоочікуване отримання чергово-

го траншу від МВФ. Так, Україна 
має від цієї поважної фінансової 
установи 1 мільярд доларів. 

Що дасть така допомога на-
шій державі? Чи буде втрима-
но національну валюту? Чи бу-

ли якісь вимоги МВФ до нашої 
країни і чи ставить вона їх нада-
лі для отримання чергових тран-
шів? Деякі ЗМІ розповсюди-
ли інформацію про начебто ду-
же серйозні вимоги МВФ до на-

шої держави, які вона має вико-
нувати.

«УК» намагався розібрати-
ся в цьому питанні. Так, начеб-
то Україна не може отримувати 
гроші, якщо вона не проведе пен-

сійну реформу. МВФ вимагає на-
чебто, щоб законодавство в цій 
сфері нарешті стало об’єднаним 
(нині воно розпорошене у 
двадцяти різних норма-
тивно-правових актах). 

Віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку 
і торгівлі про відповідність параметрів бюджету раніше 
зробленому макроекономічному прогнозу
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Держава дотримується 
зобов’язань 

«ТЕПЛІ» КРЕДИТИ. Чергове відшкодування учасникам урядо-
вої програми з енергоефективності здійснило Державне агент-
ство з енергоефективності та енергозбереження. З державного 
бюджету виплачено 18,17 мільйона гривень фінансової допомоги 
родинам, які в межах програми залучили кредитні кошти на про-
ведення енергоефективних заходів у своїх приватних будинках.

Цьогоріч надзвичайно високий попит на державну допомогу 
в утепленні індивідуального житла. Цьому сприяє й можливість 
скористатися додатковими місцевими програмами співфінан-
сування енергоефективних заходів, яких у країні вже 199. Че-
рез такий шалений попит цей напрям програми тимчасово при-
зупинено. Але ті, хто встиг скористатися нею, повідомляють у 
відомстві, обов’язково отримують належне відшкодування. 

Загалом у 2016 році учасникам програми, які оформлювали 
«теплі» кредити, на енергоефективні матеріали та обладнання 
перераховано відшкодування на суму 529,73 мільйона гривень. 
А з початку чинності цієї програми допомога населенню в уте-
пленні індивідуального житла сягнула 784,72 мільйона гривень.
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ЦИТАТА ДНЯ

СТЕПАН КУБІВ:

ЦИФРА ДНЯ

14,311 млрд м3 
становлять запаси природного газу 
в українських підземних сховищах. 

Це на 2,6% більше, ніж минулого тижня 

«Проект бюджету 
наступного року 

збалансований. Там 
закладено принципи й 
механізми подальшого 

економічного 
зростання та 

розвитку».

З окупації 
до цивілізації і навпаки

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання реформування 
системи професійного навчання 
державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування»

Російський суд 
заарештував на два місяці 
журналіста Укрінформу. 
У Києві чекають на 
міжнародну реакцію

СВАВІЛЛЯ

ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ! Жителі самопроголошених 
«республік» Донбасу після відвідин України 
довго не можуть прийти до тями
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До відома засновників
Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Лутаком+»
24 жовтня 2016 року о 10 годині 00 хви-
лин за адресою: м. Харків, вул. Плеха-
нівська, 8 (в холі готелю «AN-2»)
відбудуться позачергові загальні збори
засновників ТОВ «Лутаком+». Реєстра-
ція учасників для участі у позачергових
загальних зборах буде здійснюватися
24 жовтня 2016 року з 09 год. 00 хв. до
09 год. 55 хв. за місцем проведення
зборів. З питаннями порядку денного
можна ознайомитись у директора ТОВ
«Лутаком+» Марунич А.М. т. 066-133-
15-26.

Обухівський районний суд Київської
області по цивільній справі № 2-1025/16
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ка-
банця Олександра Васильовича про стяг-
нення заборгованості, викликає до суду
як відповідача Кабанця Олександра Васи-
льовича на 12 жовтня 2016 року о 09-30
год. Судове засідання відбудеться під го-
ловуванням судді Болобана В.Г. в примі-
щенні суду, що розташований за
адресою: Київська обл., м. Обухів, вул.
Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде
розглянута у його відсутність на підставі
наявних у справі доказів.

Біловодський районний суд Луганської
області викликає відповідача Возмитель
Юрія Анатолійовича, 05.02.1972 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Луганська
обл., м. Ровеньки, вул. Некрасова, буд. 45, в
судове засідання по цивільній справі №
408/2007/16ц за позовною заявою Публіч-
ного акціонерного товариства «Приватбанк»
до Возмитель Юрія Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться 11.11.2016 р. о 14.00
год. за адресою: 92800, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки відпові-
дача 11.11.2016 р. о 14.00 год. до суду,
справа розглядатиметься за наявними в ній
доказами відповідно до ст. 224 ЦПК України.

Суддя Соболєв Є. О.

Пологівський районний суд Запорізь-
кої області викликає у судове засідання,
яке відбудеться 12 жовтня 2016 року о
09.45 годині в приміщенні Пологівського
районного суду Запорізької області за ад-
ресою: Запорізька область, м. Пологи,
вул. Єдності, 28, Добровольського Сергія
Миколайовича: останнє відоме місце ре-
єстрації — Запорізька обл., м. Пологи,
вул. Пушкіна, буд. 242, як відповідача по
цивільній справі № 324/1479/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Добро-
вольського Сергія Миколайовича про
стягнення заборгованості.

Суддя Кацаренко І.О.

Втрачені документи: водійське посвід-
чення на ім’я Собков Віктор Вікторович,
20.08.1987 р.н., паспорт громадянина України АВ
557906, виданий на Собкова Віктора Вікторовича
20.08.1987 р.н., місце народження: с. Лозова
Шаргородського району Вінницької області та по-
свідчення працівника Дніпровського ра йонного
суду м. Києва вважати недійсними. 

Втрачені свідоцтво на право пла-
вання під державним прапором України
та свідоцтво про право власності для про-
гулянкових суден на ім’я громадянина
Держави Ізраїль Беніш Моше, 1988 р.н.,
бортовий номер UA 4090 KV 

вважати недійсними.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Бан-
кова (Радянська) буд. 39 а) розглядає цивільні справи
за позовними заявами Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приват Банк» до Семенової
Надії Володимирівни, Мельника Романа Івановича, Ше-
банова Володимира Миколайовича про стягнення за-
боргованості за кредитними договорами.

Відповідачі:
Семенова Надія Володимирівна, 18.05.1960 р. н., ос-

таннє відоме місце реєстрації: Добропільський район,
с. Новофедорівка, вул. Криворізька;

Мельник Роман Іванович, 17.12.1977 р. н., останнє
відоме місце реєстрації: Добропільський район, м. Бі-
лозерськ, вул. Московська, буд. 7, кв. 15;

Шебанов Володимир Миколайович, 11.03.1976 р. н.,
останнє відоме місце реєстрації: м. Добропілля, вул. Лу-
ганського, 23/38, викликаються до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області, як відповідачі
по цивільних справах.

Судове засідання відбудеться 13.10.2016 року о 08:00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39 А.

У разі неявки відповідачів до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Димитровський міський суд Донецької області
(85323, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Цен-
тральна, 73) викликає як відповідача Левандов-
ського Володимира Васильовича, останнє відоме
місце проживання якого: Донецька обл., м. Мирно -
град, вул. Чайковського, 29 у цивільній справі за по-
зовом Кущенко Ольги Миколаївни про позбавлення
батьківських прав, у судове засідання, яке відбу-
деться 20.10.2016 року о 09.00 год. в к. № 8.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглянута
без вашої участі за наявними у справі доказами.

Суддя Петунін І.В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Кулешова Ігоря Михайловича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач Кулешов Ігор Михайлович викликається
до каб. № 18 суду на 12 жовтня 2016 року на 08 годину
20 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О.В.

Овідіопольський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання Жикол Володимира Во-
лодимировича, 09.10.1970 року народження, як від-
повідача по цивільній справі № 509/1903/16-ц за
позовом Купрій Оксани Олександрівни до Жикол Во-
лодимира Володимировича про визнання батьків-
ства та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 10.10.2016 року о
13.00 в приміщенні Овідіопольського районного
суду Одеської області за адресою: 67801, вул. Бере-
гова, 9, смт Овідіополь, Одеської області.

Суддя А.І. Бочаров

Івано-Франківський міський суд Івано-Франків-
ської області повідомляє, що 11 жовтня 2016 року о
10 год. 30 хв. у приміщенні Івано-Франківського мі-
ського суду Івано-Франківської області за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11 (зал №
15) розглядатиметься цивільна справа за позовом
Донець Тетяни Олександрівни до Крилова Сергія Во-
лодимировича, Крилової Олени Володимирівни про
визнання осіб такими, що втратили право на корис-
тування житлом та виселення.

В судове засідання викликаються Крилов Сергій
Володимирович, Крилова Олена Володимирівна.

Суддя Домбровська Г.В.

У Подільському районному суді м. Києва
24.10.2016 р. о 09 год. 30 хв. під головуванням судді
Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Гуран Наталії Анатоліївни до Скирда Ро-
мана Григоровича про стягнення матеріальних збит-
ків та моральної шкоди, заподіяних в результаті
ДТП.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача справа буде слухатись за
його відсутності згідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.С. Декаленко

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України Катеринопіль-
ський районний суд Черкаської області викликає в судове
засідання як відповідача громадянина Мельниченка Вале-
рія Олександровича, 02.01.1968 року народження по ци-
вільній справі № 698/414/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Мельниченка Валерія Олександровича
«Про стягнення заборгованості» (останнє відоме зареєс-
троване місце проживання: с. Шостакове, Катеринопіль-
ського району, Черкаської області).

Судове засідання відбудеться 28.10.2016 року о 10 го-
дині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: Черкаська
область, смт Катеринопіль, вул. Вільного Козацтва, 38.

Явка обов’язкова. У разі неявки справа буде розгляда-
тися без участі відповідача.

Суддя О.І. Баранов

Сергєєва Алла Анатоліївна, 16.05.1978 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Бі-
лицьке, вул. Миру, 24/8, викликається до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області, як
відповідач по цивільній справі № 227/3468/16-ц за позо-
вом ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» до Сергєєвої
Алли Анатоліївни про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 10.10.2016 року о 09.00 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

Попільнянський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Полякова Дмитра
Олександровича, 17 березня 1986 року народження, останнє
місце проживання та реєстрації якого: смт Попільня, вулиця
Молодогвардійців, буд. 16, Попільнянського району, Жито-
мирської області в цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»
до Полякова Дмитра Олександровича про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин 03 листо-
пада 2016 року, в залі Попільнянського районного суду в
смт Попільня по вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського
району, Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Є.О. Зайченко

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає Осіпчук Оксану Анатоліївну, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ «Акцент-Банк» до Осіпчук Оксани Анатоліївни
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться 25.10.2016 р. o 12 год. 00 хв. в
приміщенні суду (м. Здолбунів, Рівненської 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 Ю.А.Ковалик

Цюрупинський районний суд Херсонської області ви-
кликає у судове засідання на  01 листопада 2016 року на
09-45 год. як відповідача Борецького Микиту Олексан-
дровича у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

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

У разі неявки відповідача у судове засідання справа
буде розглядатися за його відсутності за наявними у ній
доказами.

Крім того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок
повідомити суд про причини неявки у судове засідання. 

Суддя Н.В.Заславець 

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська
буд. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк», про
солідарне стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідачі Гавриленко Валерій Юрійович, 25.06.1973
р.н., останнє місце реєстрації: 86783, Донецька область, м.
Зугрес, вул. Калініна, 22/7 та Васюк Володимир Дмитрович,
03.07.1958 р.н., останнє місце реєстрації: 86783, Донецька
область, м. Зугрес, вул. Совєтська, 5/9, викликаються на
11.10.2016 року о 09.10 год. до Добропільського міськра -
йонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні до-
кази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповіда-
чів, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у їх відсутність на підставі наявних
у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно
викликає в судове засідання як відповідача Мельни-
чук Тетяну Олександрівну за позовом Прокопчука
Олександра Станіславовича до Мельничук Тетяни
Олександрівни, Рожкова Олександра Вікторовича
про визнання дійсним договору купівлі-продажу не-
рухомого майна на 12.10.2016 р. о 08.30 год. в каб.
17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул.
Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачка вважа-
ється повідомленою про час і місце розгляду справи
і у разі її неявки позов може бути розглянуто за її від-
сутності.

Суддя С.В. Щербина

В Бобровицькому районному суді Чернігівської об-
ласті знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Артазєєвої Олени Василівни про
стягнення заборгованості, останнім відомим місцем
проживання відповідачки є вул. Леніна, буд. 125в, кв.
14, м. Бобровиця, Чернігівської області.

Артазєєва Олена Василівна викликається в судове
засідання Бобровицького районного суду Чернігів-
ської області на 13.10.2016 року об 11 годині 00 хви-
лин як відповідач у справі за адресою: м. Бобровиця,
вул. Незалежності, 47.

В разі неявки справа буде розглядатися на підставі
доказів у справі, за відсутності відповідача.

З часу опублікування оголошення в газеті відпові-
дач вважається належно повідомленим про час та
місце слухання справи (суддя Демченко Л.М.).

Кілійський районний суд Одеської області викли-
кає Кунєва Степана Миколайовича як відповідача в
судове засідання, яке відбудеться 02.11.2016 року о
16-й годині 00 хвилин в приміщенні Кілійського ра -
йонного суду Одеської області за адресою: м. Кілія,
Одеської області, вул. Миру, 19, для розгляду цивіль-
ної справи № 502/1201/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» до Кунєва Степана Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання,
справу буде розглянуто у його відсутність на підставі
наданих доказів. З опублікуванням оголошення про
виклик, відповідач вважається повідомленим про час
та місце розгляду справи.

Суддя О.А. Маслеников

Фонд «Пам’ять, відповідальність та майбутнє» 
(Німеччина) у співпраці із Всеукраїнською благодійною

організацією «Турбота про літніх в Україні» 
оголошує конкурс

проектів в рамках програми підтримки «Місце зустрічі – Діалог». До участі в конкурсі
запрошуються українські організації, які прагнуть своєю діяльністю покращити стан
літніх людей в країні. Мета програми – сприяння ресоціалізації літніх людей, визнання
їх досвіду і життєвих досягнень, підвищення їх соціального статусу.   

Особлива увага програми «Місце зустрічі – Діалог» спрямована на підтримку
жертв націонал-соціалістичного режиму, а саме: колишніх остарбайтерів, в’язнів кон-
цтаборів та гетто, радянських військовополонених, людей, що перебували на окупо-
ваній території та таких, що втратили батьків у роки Другої світової війни. До участі
у роботі проектів запрошуються також особи, що були народжені до 8 травня 1945
року, люди інших поколінь та волонтери.

Детальну інформацію та аплікаційну форму можна знайти на сайтах
www.tlu.org.ua, www.mestovstrechi.info, www.gurt.org.ua, www.usvzn.com,
www.civic.ua або звернутися за нею до головного офіса ВБО «Турбота про літніх в
Україні» за телефонами: (044)559-38-63,  (044)229-54-61, 099-103-28-24, 
096-270-94-57 або електронною поштою: turbotaprolitnih@i.ua.

Виконавчий директор ВБО ТЛУ
Галина Полякова 

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваний Докучаєв Сергій Вікторович, 19.10.1976 р.н., який про-
живав за адресою: м. Херсон, вул. Нахімова, 6, відповідно до вимог ст.ст.
133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 07.10.2016 р. об
11.00 год. у каб. №309 до старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській
області Рогожиної О.М. за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська, 4,
для проведення допиту, а також інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 12014230000000478 за ч. 1 ст. 115 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваний Хакімзянов Ігор Євгенович, 25.07.1980 р.н., від-
повідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України викликається о
10 год. 30 хв. 7 та 10 жовтня 2016 року до старшого слідчого в
ОВС ГСУ СБ України Павловського І.М. у каб. 111 за адресою: м.
Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-256-99-58), для прове-
дення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провад-
женні № 22014000000000357 за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 4 ст. 28 ч. 1
ст. 294 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Колоснюк Володимир Володими-
рович, 18.10.1964 р.н., відповідно до вимог ст.ст.
42, 133, 135 КПК України викликається о 14 год.
30 хв. 4 та 7 жовтня 2016 року до старшого слід-
чого в ОВС ГСУ СБ України Павловського І.М. у
каб. 111 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська,
33 (тел. 044-256-99-58), для проведення слідчих
та процесуальних дій у кримінальному провад-
женні №22014000000000357 за ч. 1 ст. 258-3 КК
України.

Долинський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Тиркот Іванну Іванівну, 1993 р.н., як
відповідачку в цивільній справі № 343/1529/16-ц
року за позовом Тиркота Василя Антоновича до
Тиркот Іванни Іванівни про розірвання шлюбу.

Розгляд справи відбудеться 10.10.2016 року о
15.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Долина,
вул. Обліски, 115.

У випадку неявки відповідачки, справу буде роз-
глянуто в заочному порядку.

Суддя Монташевич С. М.

Втрачений довірителем
примірник Договору про
участь у ФФБ № 2627 ММ
від 28.08.07 та Договору
про уступку майнових
прав № 2627 ММ від
21.06.08, Довідка № 2606
про 100 відсотків інвесту-
вання об’єкта інвестування
від 21.08.08, укладеного
між ПАТ АКБ «Аркада»
та Булигою Олександром
Дмитровичем,

вважати недійсним.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Дя-
ченко Наталію Семенівну, місце перебування якої невідоме про те, що су-
довий розгляд по цивільній справі провадження № 2/484/1965/16 р. за
позовом Дяченка Євгена Петровича до Дяченко Наталії Семенівни про ро-
зірвання шлюбу відкладено на 27.10.2016 року о 09.45 годині. На призна-
чений час відповідачу слід з’явитись до Первомайського міськрайонного
суду Миколаївської області із паспортом.

У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде
розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів
(постановлене заочне рішення).

Суддя О.В. Мельничук

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м.
Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за за-
явою Бредюк Світлани Анатоліївни до Кирпич Ігоря Георгійовича про
визнання права власності.

Відповідач по справі Кирпич Ігор Георгійович викликається до каб.
№ 15 суду на 13.10.2016 року на 13 годину 30 хвилин для участі у роз-
гляді справи по суті.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутності
за наявними доказами. 

Суддя Ткачов О.М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької
області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу № 227/3511/16-ц за позовом
Руденко Наталії Володимирівни до Руденка Миколи Васильовича, третя особа: Орган опіки
та піклування виконавчого комітету Добропільської міської ради, про видачу дозволу на
виїзд за межі України дітей без дозволу та супроводу батька.

Відповідач Руденко Микола Васильович, останнє відоме місцезнаходження: Донецька
область, м. Сніжне, вул. Шаумяна, 30, викликається 13 жовтня 2016 року на 10.00 годину
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 12 за адресою: Донецька область, м.
Добропілля, вул. Банкова, 39А, як відповідач для участі в розгляді справи за позовом Ру-
денко Наталії Володимирівни до Руденка Миколи Васильовича, третя особа: Орган опіки
та піклування виконавчого комітету Добропільської міської ради, про видачу дозволу на
виїзд за межі України дітей без дозволу та супроводу батька. Суддя С. А. Притуляк
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оголошення
Опис змін до попередньої версії

Правил обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків
клієнтів корпоративного бізнесу, відкритих в Публічному акціонерному

товаристві «Укрсоцбанк»
Нова редакція

Викласти п.2.1. у такій редакції:
2.1. Договір є укладеним з моменту його підписання Сторонами та

скріплення відбитками печаток Банку та Клієнта (за наявності) згідно з
вимогами чинного законодавства України.

Додати до п.3.3.5. абзац 2:
Банк має право не проводити фінансову операцію Клієнта, якщо від-

повідно до законодавства, нормативних актів  Нацiонального банку Ук-
раїни та/або нормативних актів інших органів державної влади є
підстави для відмови у здійсненні або зупинення фінансових операцій,
у тому числі у разі виявлення ознак ризикової фінансової операції.

Викласти п.4.4. у такій редакції:
4.4. Клієнт доручає Банку здійснювати договірне списання з Рахунку:
● на користь Банку плату в гривні за надані Банком Послуги в роз-

мірі, передбаченому Тарифами, а також комісії та можливі неус-
тойки (пені, штрафи);

● на користь Банку комісію в іноземних валютах у випадках, пе-
редбачених чинним законодавством України та Тарифами Банку;

● на користь Банку плату в гривні за надані Банком Послуги в роз-
мірі, передбаченому іншими договорами (кредитнідоговори, до-
говори гарантії тощо);

● на користь Банку (в т.ч. на рахунки обліку заборгованості Клієнта
перед Банком) грошові кошти у будь-яких валютах в сумах, не-
обхідних для повернення (погашення) заборгованості Клієнта
перед Банком, яка виникла у зв’язку з виконанням або не вико-
нанням/неналежним виконанням  умов відповідних договорів,
укладених між Сторонами;

● на відповідні рахунки Банку та/або відповідного бюджету сум
грошових коштів в розмірах достатніх для повного виконання по-
даних Клієнтом як на паперових носіях так і в електронному ви-
гляді заяв(и) про продаж іноземної валюти та/або заяв(и) про
купівлю іноземної валюти за іноземну валюту та/або заяв(и) про
купівлю іноземної валюти, в т.ч. утримання комісій, податків та
обов’язкових платежів, передбачених чинним законодавством
України, та інших сум в розмірах та валютах вказаних Клієнтом
у таких заявах.

З метою реалізації Банком права договірного списання, передбаченого
цими Правилами та Договором, Клієнт доручає Банку, а Банк має право
списувати кошти з будь-якого рахунку Клієнта в наступному порядку:

● за наявності на будь-якому рахунку Клієнта грошових коштів у
валюті заборгованості - в сумі та валюті фактичної заборгова-
ності, 

● у випадку відсутності на рахунку Клієнта грошових коштів у ва-
люті заборгованості - в сумі коштів у іншій валюті, еквівалентній
сумі заборгованості Клієнта і витрат Банку (комісій, податків,
обов’язкових платежів тощо), які пов’язані з продажом валюти.

Для цього Клієнт доручає Банку перерахувати з рахунків Клієнта, від-
критих в Банку, на рахунок, призначений для купівлі-продажу/обміну
валюти, грошові кошти у розмірі, необхідному для купівлі/продажу, об-
міну іноземної валюти, та здійснювати від імені та за рахунок Клієнта
купівлю/продаж/обмін (конвертацію) іноземної валюти на міжбанків-
ському валютному ринку України (надалі – МВРУ) та/або її обмін на
Міжнародному валютному ринку (надалі – МВР) за поточним курсом,
що склався на МВРУ та/або МВР за цією операцією на дату купівлі/про-
дажу/обміну іноземної валюти, із зарахуванням коштів на рахунок Клі-
єнта за відповідною валютою. Клієнт також доручає Банку здійснювати
перерахування суми обов’язкових платежів, якщо це вимагається, на
відповідні рахунки для сплати цих платежів у розмірі, визначеному дію-
чим законодавством України.

Додати у п. 11.4. абзац 4 та абзац 22, а саме:
11.4. Клієнт зобов’язаний:
- здійснювати розрахунки у формах та у порядку, передбаченому

чинним законодавством України, в тому числі виконувати вимоги нор-
мативно-правових актів НБУ щодо режиму використання Рахунку(ів);

- при перерахуванні грошового внеску на підтримку політичної партії -
надавати письмову заяву встановленої законодавством форми про від-
сутність обставин, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті
платіжного документа на здійснення грошового внеску;

Додати п.14.2., а саме:
14.2. Всі спори та розбіжності щодо укладення, виконання, розір-

вання, визнання недійсним повністю або частково, а також будь-які інші
спори, що стосуються даного Договору, становлять предмет спору та
підлягають розгляду у Постійно діючому третейському суді при Всеук-
раїнській громадській організації «Союз інвесторів України» (код  ЄД-
РПОУ 36885366) згідно з регламентом зазначеного третейського суду,
який є невід’ємною частиною даної третейської угоди, і з яким Сторони
ознайомились.

Найменування Сторін та їх місцезнаходження у цій третейській угоді
відповідають найменуванню сторін та їх місцезнаходженню за даним
Договором.

Місце і дата укладення цієї третейської угоди відповідають місцю і
даті укладення Договору.

Додати п.14.3., а саме:
14.3.* Підписанням Договору Клієнт: 
(i) надає Банку та іншим членам UniCreditGroup (в тому числі UniCre-

ditS.p.A. та UniCreditBankAustriaAG) з метою належного здійснення ос-
танніми своєї діяльності згоду на збір, зберігання, використання,
поширення, обробку іншим чином інформації та відомостей, які сто-
суються Клієнта та стали відомі Банку у процесі його обслуговування
(в тому числі тих, що згідно із законодавством України відносяться до
банківської таємниці та персональних даних), включаючи розкриття
таких відомостей та інформації контрагентам Банку та інших членів
UniCreditGroup, членам UniCreditGroup, уповноваженим державним ор-
ганам України та інших країн, включаючи контролюючі органи, в межах
та обсягах, необхідних для виконання ними своїх функцій; 

(ii)  підтверджує, що ним  отримано відповідну згоду на здійснення
зазначених вище дій від власників такої інформації та відомостей (в т.ч.
щодо персональних даних), якщо така вимагається законом.

Крім того, в рамках застосування вимог закону Сполучених Штатів
Америки (США) «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Fore-
ignAccountTaxComplianceAct), Клієнт надає Банку згоду щодо передачі
останнім, за необхідності, зазначеної вище інформації та відомостей
Федеральній податковій службі США (InternalRevenueServiceUSA).

* - та змінити подальшу нумерацію пунктів Розділу 14 «Заключні положення».
ПАТ «Укрсоцбанк»: Ліцензія НБУ №5 від 05.10.2011 року. ЮніКредит Банк

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39 а) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Тарасенко Валентини Петрівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором № б/н від 18.04.2006 року.

Відповідач, Тарасенко Валентина Петрівна, викликається на 12
жовтня 2016 року на 10:00 годину до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет №15, для участі у розгляді справи у відкритому су-
довому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О.В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідачів — Приватного ак-
ціонерного товариства «Страхова компанія «Інкомстрах», Євтушенка Володимира
Пантелійовича — по цивільній справі за позовом Андросенка Олександра Воло-
димировича до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інком-
страх», Євтушенка Володимира Пантелійовича про стягнення страхового
відшкодування та франшизи за договором обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів і майнової
шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідачів:
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інкомстрах»: м. Київ,

вул. Червоноармійська, 72, оф. 32-33. 
Євтушенка Володимира Пантелійовича: пров. Межовий, 3-А, кв. 77, м. Київ,

пр-т Г. Гонгадзе, 32 а, кв. 34, м. Київ, 04215.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ,

вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 — 15 листопада 2016 року о 15
год. 30 хв. В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без участі відповідача. Суддя А. Н. Новак

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39 а) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Панчука Сергія Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором № б/н від 29.02.2008 року.

Відповідач, Панчук Сергій Анатолійович, викликається на 10 жовтня
2016 року на 10:00 годину до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет №15, для участі у розгляді справи у відкритому судовому за-
сіданні.

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

Суддя Здоровиця О.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м.
Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39 а) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Рукіна Сергія В’ячеславовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором № б/н від 03.07.2007 року.

Відповідач, Рукін Сергій В’ячеславович, викликається на 11 жовтня
2016 року на 10:00 годину до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет №15, для участі у розгляді справи у відкритому судовому за-
сіданні.

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

Суддя Здоровиця О.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Гордієнко Олени Олексіївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором № б/н від 30.11.2007 року.

Відповідач, Гордієнко Олена Олексіївна, викликається на 12 жовтня
2016 року на 10:00 годину до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет №15, для участі у розгляді справи у відкритому судовому за-
сіданні.

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

Суддя Здоровиця О.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, 39 а) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Немшилової Наталії Олександрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором № б/н від 31.03.2008 року.

Відповідач, Немшилова Наталія Олександрівна, викликається на 13
жовтня 2016 року на 10.00 годину до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет №15, для участі у розгляді справи у відкритому судовому
засіданні.

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

Суддя Здоровиця О.В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя
Боженко Л.В.) викликає в судове засідання відповідача Гетьманцева Єв-
гена Валерійовича по цивільній справі № 185/4487/16-ц за позовом
Скрипник Яни Сергіївни до Гетьманцева Євгена Валерійовича, судове
засідання призначене на 25 листопада 2016 року о 9:00 год.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Павлоград, вул. Дніп-
ровська, 135, каб. 203. У разі неявки відповідача у судове засідання
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його
відсутністю.

Суддя Л. В. Боженко

Кобеляцький районний суд Полтавської області викликає Мальцеву Ганну
Сергіївну, 1990 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Стаханов Луганської
області, як заінтересовану особу по цивільній справі за заявою виконавчого
комітету Чорбівської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області
про встановлення опіки над малолітньою дитиною. Судове засідання відбу-
деться 12 жовтня 2016 року о 10 годині 00 хвилин приміщенні суду за адре-
сою: м. Кобеляки, вулиця Шевченка, 16/25, Полтавська область. Явка до суду
є обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто за Вашої відсутності.
Заінтересована особа зобов’язана повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя І. І. Омельченко

Гадяцький районний суд Полтавської області викликає Лентіщенка Ігоря
Ігоровича (остання відома адреса: м. Гадяч, вул. Тельмана, 70 Полтавська об-
ласть), як відповідача по цивільній справі за позовом Цілуйко Людмили Олек-
сандрівни до Лентіщенка Ігоря Ігоровича, третя особа: Гадяцька міська рада
Полтавської області про втрату права на користування житлом та зняття з ре-
єстрації. Судове засідання відбудеться 17 жовтня 2016 року об 11 год. 00 хв.
в приміщенні суду за адресою: вул. Лесі Українки, 6, м. Гадяч Полтавської об-
ласті. В разі неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення про
причини неявки, справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Киричок С.А.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Кор-
ган Юлію Миколаївну, 09.12.1986 р.н., останнє відоме місце проживання: 
м. Херсон, пров. 4 Верьовчин, будинок 6, у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи за позовом Корган Володимира Станіславовича до Корган Юлії
Миколаївни про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Херсонського міського суду Херсонської області 15.11.2016 року о
08.00 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб.
303.

У разі неявки у судове засідання відповідача справа буде розглянута у його
відсутність за наявними у ній доказами.

Суддя С. І. Майдан

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання у
справі за позовом Марунич Олени Юріївни до Мельничука Дмитра Івановича,
третя особа, що не заявляє самостійних вимог: комунальне підприємство жит-
лового фонду Печерського району м. Києва Житлово-експлуатаційна діль-
ниця «Печерська брама» про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням, призначено на 28.10.2016 року о 09
год. 30 хв. за адресою: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 24 (головую-
чий суддя Підпалий B.B.). В разі неявки в судове засідання відповідача Мель-
ничука Дмитра Івановича, місцезнаходження якого невідоме, справа буде
розглянута за його відсутності відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Сиротяк
Емілію Михайлівну, остання відома адреса місця проживання: м. Київ, вул.
Мілютенка, 9, кв. 74, у судове засідання, яке призначене на 17 листопада
2016 року на 14 год. 15 хв., у справі за позовом Толстого Василя Івановича
до Сиротяк Емілії Михайлівни, третя особа: відділ з питань реєстрації місця
проживання/перебування фізичних осіб Деснянської районної у м. Києві
державної адміністрації, про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням. Адреса суду: м Київ, пр. Маяковського,
5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О.В.

У Подільському районному суді м. Києва 31.10.2016 р. о 09 год. 30 хв. під
головуванням судді Романа О.А. буде розглядатись цивільна справа 
№ 758/7106/16-ц за позовом Демедюк Ірини Ярославівни до Демедюка
Дмитра Володимировича, третя особа: Орган опіки та піклування Подільської
районної в місті Києві державної адміністрації про позбавлення батьківських
прав.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в судове засідання обов’яз-
кова.

При неявці відповідача справа буде слухатись за його відсутності згідно
ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.А. Роман

Таращанський районний суд Київської області повідомляє грома-
дянина Аль-Дубаісі Хусейн Алі Хусейн, що він викликається в судове
засідання як відповідач по справі за позовом Мережко Тетяни Андрі-
ївни до Аль-Дубаісі Хусейн Алі Хусейн про розірвання шлюбу. Судове
засідання відбудеться 12 жовтня 2016 року о 09 год. 45 хв. в залі суду
за адресою: м. Тараща, Київської області, вул. В. Сікевича, 75. В разі
неявки, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя Василенко О.М.

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Ман-
гуш, вул. Котанова, 102 Мангуського району Донецької області) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Саріджа Ольги
Григорівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Саріджа Ольга Григорівна, зареєстрована за адресою: с.
Радянська Україна, вул. Перемоги, 31 Мангуський район, Донецька об-
ласть, викликається на 10 листопада 2016 року на 11.00 годину до Пер-
шотравневого районного суду, для участі у розгляді справи по суті.

Саріджа Ользі Григорівні пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази до 10 листопада 2016 року. У випадку неприбуття від-
повідача він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін B.C., кабінет № 5.

Куликівський районний суд Чернігівської області викликає як від-
повідача Гуторова Євгенія Вікторовича (останнє відоме місце прожи-
вання та реєстрації: вул. Центральна, 67, с. Бакланова Муравійка,
Куликівський район, Чернігівська область, 16312) для участі у справі
№ 737/680/16-ц провадження № 2/737/278/16 за позовом публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» до Гуто-
рова Євгенія Вікторовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21 жовтня 2016 року о 08 год. 15 хв.
у приміщенні суду за адресою: вул. Шевченка, 3, смт Куликівка Чер-
нігівської області, каб. № 5, суддя Іванець С.В.

Попереджаємо, що в разі неявки без поважних причин або непові-
домлення про причини неявки справу буде розглянуто без вашої
участі заочно за наявними у справі доказами.

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

ПЕРША УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА.

Томаківський районний суд Дніпропетровської області повідомляє про слу-
хання цивільної справи № 2/195/876/16-ц (2/195/342/16) за позовом Публічного
акціонерного товариства КБ «Приватбанк» до Гасинець Вадима Івановича про
стягнення заборгованості за кредитним договором від 15.11.2011 р.

До суду на слухання справи запрошується як відповідач Гасинець Вадим Іва-
нович, 22.06.1985 року народження, останнє відоме місце проживання: 53500,
смт Томаківка, вул. Комунальна, буд. 6, кв. 6, Томаківського району, Дніпро-
петровської області.

Слухання справи відбудеться 07.11.2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
53500, смт Томаківка, Томаківського району, Дніпропетровської області, вул.
Лесі Українки, 28.

У випадку неявки відповідача у зазначене місце та час вищевказана справа
буде розглянута без вашої участі на підставі наявних у справі доказів та буде
винесене заочне рішення.

Суддя Л.А. Кондус

 

 

 
 

Номер лоту: 1032-1054 
Коротка назва лоту/номер 
кредитного договору: 

Автотранспорт банку 

Місце проведення аукціону: pumtb.com.ua 
Дата проведення аукціону: 08.11.2016 р. 
Час проведення аукціону: з 10:00 до 12:00 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна,правила участі  
в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/26-vseukr-bank-
rozv/6437-0811 

 
 
 

 



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

15

оголошення
www.ukurier.gov.ua4 жовтня 2016 року, вівторок, № 186

ПОВІСТКА
про виклик Благодатної Олени Юріївни, зареєстроваої за адресою: 

вул. Турецька, 21, м. Сімферополь, АР Крим, Україна
Підозрювана Благодатна О.Ю. відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 07 жовтня 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 оку-
пованій 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 підозрюваноої у кримінальному провадженні №42016000000002454 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 Благодатна О.Ю. може з’явитися до
прокурора у будь-який зручний для неї час.

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

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

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

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

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

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

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

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

півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. Асанов

ПОВІСТКА
про виклик Блейз Ірини Геннадіївни, зареєстрованої за адресою: 

вул. Треньова, 13, м. Сімферополь, АР Крим, Україна
Підозрювана Блейз І.Г. відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 07 жовтня 2016 року з 09 год. 00 хв.

до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань пред-
ставництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території пі-
вострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет №711 за адресою: бульвар Лесі Українки, 26-а, м. Київ
(тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведення допиту за її участі як
підозрюваної у кримінальному провадженні №42016000000002390 від 14.09.2016 за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу підозрювана Блейз І.Г. 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
отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не
повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру міні-
мальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної
плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

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

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

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

півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. Асанов

ПОВІСТКА
про виклик Бондаренка Анатолія Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: 

вул. Кірова, 19, смт Чорноморське, АР Крим, Україна
Підозрюваний Бондаренко А.А. відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 07 жовтня 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 оку-
пованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет №711 за адресою: бульвар
Лесі Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та
проведення допиту за його участі як підозрюваного у кримінальному провадженні №42016000000002412 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 підозрюваний Бондаренко А.А. може з’явитися до
прокурора у будь-який зручний для нього час.

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

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

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

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

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

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

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

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

півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. Асанов

ПОВІСТКА
про виклик Злотнікова Василя Яковича, зареєстрованого за адресою: 

вул. Хромченко, 6а, м. Сімферополь, АР Крим, Україна
Підозрюваний Злотніков В.Я. відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 07 жовтня 2016 року з 09

год. 00 хв. до 18год 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з
питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупо-
ваній території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет №711 за адресою: бульвар Лесі
Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про-
ведення допиту за його участі як підозрюваного у кримінальному провадженні №42016000000002468 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 підозрюваний Злотніков В.Я. може з’явитися до
прокурора у будь-який зручний для нього час.

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

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

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

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

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

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

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

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

півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. Асанов

ПОВІСТКА
про виклик Іоненко Тетяни Іванівни, зареєстрованої за адресою: 

вул. Леніна, 71, м. Судак, АР Крим, Україна
Підозрювана Іоненко Т.І. відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 07 жовтня 2016 року з 09 год.

00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з пи-
тань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій
території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет №711 за адресою: бульвар Лесі Укра-
їнки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-93) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведення
допиту за її участі як підозрюваної у кримінальному провадженні №42016000000002374 від 14.09.2016 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

півострова Крим Генеральної прокуратури України 
У. Асанов

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова 102, Мангуського
району, Донецької області) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Шубіної Тетяни Ми-
колаївни про стягнення заборгованості.

Відповідач Шубіна Тетяна Миколаївна, зареєстрована
за адресою: смт Мангуш, вул. Дзержинського, б. 36а,
Мангуський район, Донецька область, викликається на
08 листопада 2016 року на 15.30 годину до Першотрав-
невого районного суду для участі у розгляді справи по
суті.

Шубіній Тетяні Миколаївні пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази до 08 листопада
2016 року. У випадку неприбуття відповідача – вона по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність за наявними ма-
теріалами.

Суддя Скудін В.Є. кабінет № 5.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд.
39 «А») розглядає позовну заяву Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Маштакової Л.І., Маштакова В.О.,
Маштакової К.В., про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідачі Маштакова Людмила Іванівна, останнє місце ре-
єстрації: 86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Совєтська,
6/57, Маштаков Валерій Олександрович, 05.07.1963 р.н., ос-
таннє місце реєстрації: 86700, Донецька область, м. Харцизьк,
пров. Технічний, 1, Маштакова Катерина Валеріївна, 06.05.1987
р.н., останнє місце реєстрації: 86700, Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Совєтська, 6/57, викликаються на 13.10.2016 року
о 09.50  год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет
№ 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та запе-
речення, а також, усі наявні докази по справі.

У випадку не прибуття до судового засідання відповідачів,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу
буде розглянуто у їх відсутність на підставі наявних у ній даних
чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д.Є.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова 102, Мангуського
району, Донецької області) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Здоровцової Наталії
Володимирівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Здоровцова Наталія Володимирівна, заре-
єстрована за адресою: с. Мелекіне, вул. Гагаріна, 211,
Мангуський район, Донецька область, викликається на 03
листопада 2016 року на 15.00 годину до Першотравневого
районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Здоровцовій Наталії Володимирівні, пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази до 03 лис-
топада 2016 року. У випадку неприбуття відповідача – вона
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність за наявними мате-
ріалами.

Суддя Скудін В.Є. кабінет № 5.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова 102, Мангуського
району, Донецької області) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ КБ «АКЦЕНТ-БАНК» до Лебедева Михайла
Валерійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Лебедев Михайло Валерійович, зареєстро-
ваний за адресою: с. Білосарайка, вул. Безуха, б. 175а,
Мангуський район, Донецька область, викликається на
16 листопада 2016 року на 10.30 годину до Першотрав-
невого районного суду для участі у розгляді справи по
суті.

Лебедеву Михайлу Валерійовичу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази до 16 листопада
2016 року. У випадку неприбуття відповідача – він пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність за наявними матеріа-
лами.

Суддя Скудін В.Є. кабінет № 5.
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ТеМПеРAТУРA ПO OБлAСТЯХ УКРAЇнИ
нA 5 ЖоВТнЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +8 +13    +12 +17
Житомирська +3   +8      +8 +13
Чернігівська +8 +13    +14 +19
Сумська +8 +13    +15 +20
Закарпатська +1   +6      +4    +9
Рівненська +1   +6      +8 +13
Львівська +1   +6      +1    +6
Івано-Франківська +1   +6      +1    +6
Волинська +1   +6      +5 +10
Хмельницька +1   +6      +5 +10
Чернівецька +1   +6      +5 +10
Тернопільська +1   +6      +5 +10
Вінницька +3   +8      +8 +13

Oбласть Нiч          День
Черкаська +8   +13   +12  +17
Кіровоградська +8   +13   +12  +17
Полтавська +8   +13   +15  +20
Дніпропетровська +8   +13   +17  +22
Одеська +9   +14   +13  +18
Миколаївська +8   +13   +14  +19
Херсонська +9   +14   +15  +20
Запорізька +8   +13   +17  +22
Харківська +8   +13   +18  +23
Донецька +9   +14   +18  +23
Луганська +8   +13   +18  +23
Крим +9   +14   +15  +20
Київ +10   +12   +13  +15

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Видано нариси про
письменників-луганців

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

ІМЕНА. Творчість видатних українських письменників-луган-
ців Володимира Сосюри, Григора Тютюнника, Івана та надії
Світличних, Миколи Руденка, Василя Голобородька — лауреатів
національної премії України імені Тараса Шевченка — нині
своєрідні оборонні рубежі нашої духовності. Розповідь про їхні
долі вперше упорядковано у книжці  літературно-краєзнавчих
нарисів «луганщина — земля українська. Духовні обереги рід-
ного краю», що днями вийшла з друку. Для широкого загалу
нове видання може стати духовним опертям й аргументом у сві-
тоглядних суперечках із тими, хто обрав інший бік ідеологічного
протистояння на Донбасі. 

«на східні землі нашої
країни прийшла війна. Її го-
ловна причина — насиль-
ницька геополітика сусід-
ньої держави та місцевий
кримінальний капітал, що
використовує частину де-
націоналізованого, отже
деморалізованого населен-
ня. але віриться, що в не-
легкий час становлення
державності літературна
творчість письменників лу-
ганщини буде тією життє-
дайною силою, яка поєднує минуле, теперішнє й майбутнє Віт-
чизни», — каже її автор олексій неживий. 

Він сам вимушений переселенець із луганська в Полтаві. І но-
ва книжка доктора філологічних наук, за його власними слова-
ми, «найменше, що я міг зробити  для рідного краю».

Книжку упорядковано й видано завдяки співпраці з луган-
ським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти,
який також вимушений переселенець. За словами проректора
з наукової роботи  ольги Касьянової, ідея підготовки такого ви-
дання виникла торік під час зустрічей доктора філологічних наук
із педагогами у Сєверодонецьку, Рубіжному та Старобільську.
нині патріотичне виховання — один із пріоритетних напрямів у
роботі закладу, тож книжка літературно-краєзнавчих нарисів
про луганців — українських письменників, наших сучасників
має всі підстави стати посібником для вчителів-словесників. Та-
кого видання у школах краю раніше не було. 

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ДАТА. Урочистості з нагоди
110-ї річниці з дня народжен-
ня видатного українського
письменника і громадського
діяча Івана Багряного (1906—
1963) розпочалися з культур-
но-мистецького свята «Родо-
від», у межах якого жителі се-
ла Куземин охтирського
району, де народився митець,
і навколишніх населених
пунктів ушанували його
пам’ять. Дійство відбулося в
мальовничій місцевості біля
підніжжя Замкової гори на бе-
резі красуні-Ворскли, що сво-
го часу надихнула письменни-
ка на створення творів, з-по-
між яких і віршована поема
«Скелька» — за назвою ту-
тешнього села.

Звертаючись до учасників
свята, заступник голови ох-
тирської РДа наталія окрай-

ченко наголосила на непере-
хідній значущості творчої
спадщини славетного земля-
ка. нинішнє покоління україн-
ців повинне знати і прозу, і по-
езію, і драматичні твори І. Баг-
ряного, які ввійшли в золоту

духовну скарбницю не лише
України, а й світу.

У межах живого літератур-
ного журналу «Читаємо твори
Багряного» школярі декламу-
вали вірші та прозові уривки,
а під час концерту звучали

твори про охтирщину, Кузе-
мин та… Івана Багряного. Від-
булася прем’єра пісні «Багря-
ний жовтень», яку виконав
лауреат Гран-прі фестивалю
«Боромля-2016» заслужений
діяч естрадного мистецтва Ук-
раїни Мар’ян Пуляк.  на згад-
ку про «Родовід» і ювілей мит-
ця учасники свята висадили
калинову алею.

а наступного дня урочис-
тості тривали в охтирці, де
минули молоді літа письмен-
ника. У краєзнавчому музеї
відкрилася виставка «облич-
чя історії: Іван Багряний», міс-
цеві літератори провели чи-
тання «Я починаюсь з отчої
землі», а завершальним акор-
дом став літературно-мис-
тецький вечір у ра йонному Бу-
динку культури. Під час уро-
чистих заходів ішлося й про
виготовлення та встановлення
в охтирці пам’ятника відомо-
му землякові.

На Сумщині вшанували Івана Багряного

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Учора національна збір-
на України з футболу

провела  відкрите трену-
вання для вболівальників
на столичному НСК «Олім-
пійський». Серед 25 грав-
ців, викликаних на збір на-
ставником синьо-жовтих
Андрієм Шевченком — два
дебютанти: 18-річний пів-
захисник «Динамо» Віктор
Циганков та 24-річний во-
ротар «Зорі» Олексій Шев-
ченко, який замінив свого
травмованого однофаміль-
ця Микиту. Найбільше
представництво на ниніш-
ньому зборі в неофіційному
клубному заліку веде до-
нецький «Шахтар», 8 грав-
ців якого отримали виклик
до національної команди.
Також у збірній п’ятеро
динамівців, троє гравців
луганської «Зорі», двоє
дніпрян та семеро футбо-
лістів, які представляють
іноземні чемпіонати.

Розширений склад пер-
шої команди Андрій Шев-
ченко оголосив напередод-
ні вирішальних матчів де-
сятого туру Ліги «Парі-
Матч», у яких були задіяні
гравці першої команди. У
неділю в Запоріжжі від-
бувся центральний матч
туру, в якому з’ясовували
стосунки нинішні лідери
чемпіонату — донецький
«Шахтар» та луганська
«Зоря». 

Головний тренер «Шах-
таря» Паулу Фонсека по-
рівняно з останнім матчем
у Лізі Європи з португаль-
ською «Брагою» здійснив

ротацію складу. На лаві
запасних залишилися Ку-
чер, Степаненко, Ковален-
ко та Бернард. Замість них
на перших хвилинах ви-
йшли Ракицький, що від-
новився після травми, Ма-
лишев, Дентіньо і Тайсон.
Та головне кадрове рішен-
ня полягало не в цьому. А в
тому, що «гірники»  не до-
зволили кільком орендова-
ним  суперником у «Шах-
таря» гравцям зіграти про-
ти  власного клубу. Серед
«покараних» і захисник
Едуард Соболь, який
ефективно діяв у матчі
збірної України проти Іс-
ландії. Та, коли на кону
три очки і збереження
комфортної переваги над
суперниками в турнірній
таблиці, про ігрову прак-
тику для збірників дума-
ється найменше.

Розрив між командами
перед стартом зустрічі
становив 5 очок, а луган-
чани були зобов’язані пе-
ремагати, щоб утримати
друге місце, враховуючи,
що «Динамо», яке відста-
вало на пункт, зустріча-
лося з одним з аутсайдерів
— кропивницькою «Зір-
кою». Донеччани заволо-
діли перевагою з перших
хвилин і мали кілька шан-
сів забити, однак відкрити
рахунок вдалося лише на
55-й хвилині, коли Марлос
вивів один на один Фер-
рейру, а нападник пере-
грав кіпера «Зорі» Олексія
Шевченка (ось кому не
бракувало ігрової практи-
ки). Цей гол виявився пе-
реможним для донеччан,
які тепер випереджають
луганський клуб на 8
пунктів. «Динамо» свій

матч прогнозовано вигра-
ло і повернулося на друге
місце в турнірній таблиці.
Забив свій гол у цьому
матчі й дебютант збірної
Віктор Циганков. 

«Шахтар» заборонив, 
а Шевченко може дозволити
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Серед збірників і орендовані «Зорею»
«гірники», які не зіграли проти свого клубу

ТАБЛО «УК»
Ліга «Парі-Матч».  10-й тур

Сталь — Чорноморець — 1:2
Голи: Карікарі (29) — Коркішко (34),
Хобленко (40)
Дніпро — Олександрія — 1:4
Голи: Кочергін (85) — Паламар (11),
Яремчук (16, 61),  Мікіцей (37)
Ворскла — Олімпік — 1:2
Голи: Чеснаков (45) — Гринь (39),
Шестаков (83)
Волинь — Карпати — 1:1
Голи: Петров (45+3) — Худоб’як (84)
Шахтар — Зоря — 1:0
Гол: Феррейра (56)
Динамо — Зірка — 2:0
Голи: Сидорчук (20), Циганков (57)

Воротар «Зорі» Олексій Шевченко потрапив у поле зору Андрія Шевченка

Юні учасники літературного журналу «Читаємо твори
Івана Багряного»
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Ідея підготовки такого
видання виникла торік
під час зустрічей 
із педагогами 
у Сєверодонецьку,
Рубіжному 
та Старобільську. 

Ф
от

о 
У

кр
iн

ф
ор

м
у


