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

Рейдерству сказали: «Стоп!»
НОРМОТВОРЧІСТЬ. Охочих заволодіти чужим майном пропонують ув’язнювати 
на вісім років із конфіскацією майна 

Ірина ПОЛІЩУК, 
«Урядовий кур’єр»

З ухваленням профільних 
законів із реєстрації бізне-

су та нерухомості було спро-
щено процедуру реєстрації. 
Завдяки цим новаціям наша 

країна піднялася на 10 пунк-
тів у рейтингу Doing Business. 
Щоправда, в рейтингу захис-
ту бізнесу наші позиції все ще 
залишають бажати кращого. 
Адже в Україні деякі бізнес-
мени ще дотримуються прин-
ципу заробляння грошей, що 

був започаткований ще в бу-
ремні 1990-ті й отримав назву 
рейдерство. І сьогодні ці горе-
бізнесмени мало не щодня ви-
гадують нові схеми, щоб ві-
дібрати чуже підприємство. 
Щоб викорінити таку прак-
тику, Мін’юст розробив зако-

нопроект «Про внесення змін 
до деяких законодавчих ак-
тів щодо запровадження єв-
ропейських стандартів захис-
ту прав власності та економіч-
них інтересів громадян та ін-
весторів» (№5067). Цими дня-
ми Верховна Рада ухвалила 

за основу і в цілому цей важ-
ливий антирейдерський закон. 
Тож тепер бажаючих відібра-
ти чуже майно має поменшати, 
адже за таке їм загрожу-
ватиме до восьми років 
ув’язнення з конфіска-
цією майна. 

Прем’єр-міністр про істотне скорочення державних 
видатків після запровадження ринкової ціни на газ 
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Країна готова 
до опалювального сезону

ОПТИМІЗМ. Жодних проблем з опалювальним сезоном не 
буде. У цьому громадян запевнив міністр енергетики та вугіль-
ної промисловості Ігор Насалик. За його словами, накопичення 
палива здійснюється повністю відповідно до графіка, затвер-
дженого Кабінетом Міністрів, у межах підготовки до осінньо-
зимового періоду. 

Для такої впевненості є підстави. Зокрема в Україні значно 
збільшено обсяг виробництва електроенергії — на величину, 
еквівалентну півмільйона тонн вугілля. Урядовець також за-
значає, що база теплової генерації удвічі перевищує потреби 
України. Крім того, на складах накопичено 1,7 мільйона тонн 
вугілля. Ще півмільйона тонн зафрахтовано за програмою ди-
версифікації постачання вугілля в Україну.

Міністр підкреслив, що очолюване ним відомство відпові-
дально ставиться до виконання робіт з підготовки до зими, 
здійснюють планові ремонти енергоблоків. «Жодних проблем 
в енергетичному секторі немає і, думаю, не буде», — цитує сло-
ва урядовця прес-служба Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості.
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

101,8%     
становив, за даними Держстату, 

індекс споживчих цін (індекс інфляції) 
у вересні 2016 року порівняно з серпнем  

«Багаті 
платитимуть за себе самі, 

а кожен, кому потрібна 
допомога, отримає її 

адресно через систему 
субсидій. Для цього 
достатньо 4—6% 
бюджету країни».

Крок заради миру

зАПИТАйТе у юРИСТА

Чи треба повертати «теплу» 
компенсацію після продажу будинку?  
Як платити за компослуги в покинутому 
домі? На ці та інші запитання читачів 
відповідають правники

Економіка України 
за січень — серпень 
2016 року

у ДзеРКАЛІ СТАТИСТИКИ

ПРИФРОНТОВА зОНА. На Донеччині відбулося відведення 
військ, підрозділи ЗСУ відійшли від недавніх позицій 
на Маріупольському напрямку 
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Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 22
листопада  2016 року о 14.00 год. у приміщенні суду: 
м. Нікополь, вул. Шевченка, 201, під головуванням судді
кобеляцької-Шаховал І. о., слухатиметься цивільна справа 
№ 182/3579/16-ц, провадження № 2/182/2974/2016 за по-
зовною заявою ПАТ «оТП банк» до Слободяна Юрія Ана-
толійовича, Топорової Людмили Хурматівни, Зеленської
олени Іванівни про стягнення заборгованості.

відповідачам Слободяну Юрію Анатолійовичу, Топо-
ровій Людмилі Хурматівні, Зеленській олені Іванівні не-
обхідно з’явитись в судове засідання на вказаний час.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І. О.

краснолиманським міським судом донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/2118/16-ц за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро україни до короткова
Максима Миколайовича про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового від-
шкодування, в розмірі 36 785,87 гривень.

відповідач коротков Максим Миколайович виклика-
ється до каб. № 27 суду на 20 жовтня 2016 року о 08 го-
дині 15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. у разі неявки відповідача, справа
буде розглянута без його участі за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

красноармійський міськрайонний суд донецької області
(85302, м. Покровськ, вул. європейська, 20) розглядає ци-
вільну справу за позовом Тов «Порше Мобіліті» про стяг-
нення заборгованості та збитків відповідно до кредитного
договору.

відповідачі: Саніна Тамара валентинівна, ревунов Сергій
Миколайович, євлашин володимир Анатолійович, євла-
шина ксенія валеріївна викликаються на 9 листопада 2016
року о 09.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи по суті.

відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. у випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Хмельова C. M.

відповідачці Півень Наталії Іванівні, адреса: Чер-
нігівська обл., Семенівський р-н, с. Лосівка, вул. 1
Травнева, 11, необхідно з’явитися 17.10.2016 р. о
09.10 год. до дарницького районного суду м. києва
(м. київ, вул. кошиця, 5-А, зал 114) для участі в су-
довому засіданні по цивільній справі за позовом
Півня в.о. про розірвання шлюбу.

у разі неявки відповідачки до суду, справу буде
розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами за
її відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПк україни.

Суддя Вовк Є. І.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів

АТ «Дельта Банк» на електронному торговельному майданчику

орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто
Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за позо-
вом кредитного союзу «Азовська кредитна компанія» до ки-
рилюка дениса олександровича про стягнення заборгованості.

відповідач по справі кирилюк денис олександрович викли-
кається на 1 листопада 2016 року на 10.30 годину до орджо-
нікідзевського районного суду міста Маріуполя донецької
області для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

обухівський районний суд київської області по цивільній справі 
№ 2-1279/16 (372/2199/16-ц) за позовом ковтонюк Юлії Іванівни до На-
умейка Максима Анатолійовича, треті особи: органи опіки та піклування
обухівської районної державної адміністрації київської області, Жито-
мирської міської ради, про позбавлення батьківських прав, викликає до
суду як відповідача Наумейка Максима Анатолійовича на 21 жовтня 2016
року о 09 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Кравченка M. B.
в приміщенні суду, що розташоване за адресою: київська обл., м. обу-
хів, вул. київська, б. 20.

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

київський районний суд м. одеси викликає у судове засі-
дання як відповідача Сопіна Андрія Борисовича у цивільній
справі № 520/10128/16-ц за позовною заявою Сопіної Ірини Па-
влівни до Сопіна Андрія Борисовича про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 15 листопада 2016 року о 09
годині 30 хвилин в приміщенні київського районного суду 
м. одеси за адресою: м. одеса, вул. варненська, 3б, каб. 204.

у разі вашої неявки справа може бути розглянута за вашої
відсутності.

Суддя Я. В. Бескровний

Державне агентство резерву України оголошує
аукціон з реалізації кислоти сірчаної, мішків паперових, люльок
хлібопекарських.

Аукціон відбудеться 03 листопада 2016 p. о 15.00 год.
контактні телефони осіб, відповідальних за проведення 

аукціону: одінцова Л. А. (044-235-17-42), Шкляр Л. П. 
(044-234-32-28).

детальна інформація про умови проведення аукціону роз-
міщена на офіційному веб-сайті держрезерву україни —
www.gosrezerv.gov.uа.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів по цивільній справі за провадж.
2/431/1162/16 Лисицького Сергія Миколайовича, який заре-
єстрований за адресою: Луганська область, Антрацитівський
район, с. картушине, вул. Степанова, 15, Лисицьку оксану
василівну, яка зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, Антрацитівський район, с. картушине, вул. Степанова,
15, у судове засідання по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «дельта Банк» в особі
уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб на ліквідацію AT «дельта Банк» кадирова в. в. до Ли-
сицького Сергія Миколайовича, Лисицької оксани василівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Су-
дове засідання відбудеться 13 жовтня 2016 року о 13 годині
30 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, судова зала №4. у разі не-
явки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПк україни.

Суддя В. О. Озеров

рубіжанський міський суд Луган-

ської обл. викликає відповідача за по-

зовом ПАТ кБ «ПриватБанк» про

стягнення заборгованості у судові засі-

дання, яке відбудуться:

21.10.2016 року

08:20 Сєрова Любов Миколаївна

(справа № 425/2450/16-ц)

у разі неявки відповідача  в судове

засідання суд розглядатиме справу без

вашої участі на підставі ст. 169 ЦПк ук-

раїни. 
Суддя Овчаренко О. Л.

Малиновський районний суд 
м. одеси викликає Гриншпун Станіс-
лава Едуардовича, останнє відоме
місце проживання: м. одеса, вул. Лаза-
рева, буд. 6, кв. 12, як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі за
позовом костиря о. Ю. до Гриншпун С. Е.
про розірвання договору, стягнення
грошових коштів, призначене на 17
листопада 2016 року о 10 годині 15
хвилин у кабінеті № 220 суду за адре-
сою: м. одеса, вул. в. Стуса, 1-а.

у разі неявки у судове засідання без
поважних причин, розгляд справи буде
проведено за вашої відсутності за на-
явними у справі доказами.

Суддя Маркарова С. В.

Білокуракинський районний суд Лу-

ганської області повідомляє, що

16.10.2015 року розглянуто цивільну

справу № 409/2763/15-ц за позовом

Ткаченко Тетяни Сергіївни до Ткаченка

дмитра олександровича про стягнення

аліментів на дитину та винесено рі-

шення, яким позовні вимоги задово-

лено.

Голова суду С. Б. Баранов

Чернігівський районний суд Запо-
різької області викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться 19 жовтня 2016
року об 11.00 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область,
смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391,
Міненко Галину василівну, зареєстро-
вану за адресою: донецька обдасть, 
м. Хрестівка, мікрорайон Молодіжний,
буд. 9, кв. 12, як відповідачку по цивіль-
ній справі № 329/918/16-ц за позовом
ПАТ «державний ощадний банк ук-
раїни» до Міненко Галини василівни
про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

                           ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮСТИЦІЯ» 

Номер лота: №№527-529 
Коротка назва лота: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: www.sp-ust.in.ua 
Дата проведення аукціону: 14 листопада 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри,забезпечення,початкова 
ціна,правила участі в аукціоні): 

www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/6630-14112016-14 

                                                   ТОВ «УКГ МОНІТОРИНГ» 
Номер лота: №№7130-7134 
Коротка назва лота: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: www.aukzion.com.ua 
Дата проведення аукціону: 14 листопада 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри,забезпечення,початкова 
ціна,правила участі в аукціоні): 

www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/ 

 

держприкордонслужби, дФС, дМС,
СБу та інші державні органи 
(за згодою).
2016—2020 роки;

із всесвітньою митною організацією.
дФС.
2016—2020 роки;

з консультативною місією європейського Союзу з реформування сектору
цивільної безпеки україни та Місією європейської комісії з надання допомоги
в питаннях кордону в україні та республіці Молдова.

МЗС, МвС, Адміністрація 
держприкордонслужби, дФС, дМС,
Національна поліція, СБу 
та інші державні органи (за згодою).
2016—2020 роки;

3) з прикордонними та митними органами суміжних держав щодо:
діяльності прикордонного представництва із забезпечення безперебійного

пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон, за-
побігання виникненню конфліктних ситуацій.

Адміністрація 
держприкордонслужби, 
інші державні органи (за згодою).
2016—2020 роки;

удосконалення механізму співпраці у запобіганні та ліквідації кризових си-
туацій на державному кордоні.

Адміністрація 
держприкордонслужби, МЗС, МвС,
Міноборони, дФС, дМС, Національна
поліція, СБу та інші державні органи
(за згодою).
2016—2020 роки;

обміну інформацією, зокрема попередньою, про товари і транспортні засоби,
що переміщуються через митний кордон.

дФС, Адміністрація 
держприкордонслужби, 
інші державні органи (за згодою).
2016—2020 роки;

забезпечення розвитку прикордонного та митного співробітництва, зокрема
удосконалення механізму обміну інформацією.

Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, дФС,
інші державні органи (за згодою).
2016—2020 роки;

впровадження нового ефективного інструменту спільної охорони державного
кордону з прикордонною службою республіки Білорусь.

Адміністрація 
держприкордонслужби, 
інші державні органи (за згодою).
2016—2020 роки.

6. Підвищити ефективність організації спільної оперативної охорони держав-
ного кордону з державами — членами єС, а також з республікою Молдова шля-
хом:

1) запровадження:
спільного патрулювання українсько-румунського державного кордону з під-

розділами прикордонних органів румунії.
Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС,
інші державні органи (за згодою).
2016—2018 роки;

спільного контролю осіб, транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску
через державний кордон із Словацькою республікою, угорщиною та румунією.

Адміністрація 

держприкордонслужби, дФС, МвС,
МЗС, інші державні органи 
(за згодою).
2016—2018 роки;

2) удосконалення:
спільного патрулювання державного кордону з прикордонними органами

республіки Польща, Словацької республіки, угорщини та республіки Молдова.
Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, 
інші державні органи (за згодою).
2016—2018 роки;

роботи контактних (консультаційних) пунктів на спільному кордоні з держа-
вами — членами єС.

Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, МЗС,
інші державні органи (за згодою).
2016—2018 роки;

механізму обміну інформацією та проведення спільного аналізу ризиків;
Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, 
інші державні органи (за згодою).
2016—2020 роки;

співпраці оперативних органів, зокрема між оперативними підрозділами дер-
жприкордонслужби та правоохоронними і спеціальними службами інших дер-
жав, які мають у своєму складі відповідні підрозділи.

Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, 
інші державні органи (за згодою).
2016—2020 роки.

7. Забезпечити розвиток співробітництва та координацію діяльності суб’єктів
інтегрованого управління кордонами шляхом:

1) співпраці суб’єктів інтегрованого управління кордонами, здійснення спіль-
них оперативно-профілактичних заходів щодо протидії організованій злочин-
ності та правопорушенням на державному кордоні.

Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, МЗС,
дФС, дМС, Національна поліція, СБу
та інші державні органи (за згодою).
2016—2020 роки;

2) удосконалення механізму контролю за додержанням прикордонного ре-
жиму, координації діяльності державних органів з питань додержання режимів
на державному кордоні та в контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану
територію україни та виїзду з неї.

Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, 
Міноборони, Мінінфраструктури, 
Національна поліція, інші державні
органи (за згодою).
2016—2017 роки;

3) організації діяльності контактних аналітичних центрів:
суб’єктів інтегрованого управління кордонами.

Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, МЗС,
Мінінфраструктури, СБу, дФС, дМС,
Національна поліція та інші державні
органи (за згодою).
2016—2020 роки;

з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психот-
ропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, зброї, боєприпасів та вибухових ре-
човин через державний кордон.

дФС, Адміністрація 
держприкордонслужби, інші 
державні органи (за згодою).
2016—2020 роки;

з питань протидії нелегальній міграції.
дМС, МЗС, Національна поліція, 
Адміністрація 
держприкордонслужби, СБу та інші
державні органи (за згодою).
2016—2020 роки;

4) визначення механізму взаємного доступу до інформаційних систем ком-
петентних державних органів.

Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, МЗС,
Мінінфраструктури, Міноборони,
дФС, Національна поліція, СБу 
та інші державні органи (за згодою).
2016—2017 роки;

5) запровадження ефективної системи заходів стратегічних комунікацій у ді-
яльність суб’єктів інтегрованого управління кордонами, зокрема:

формування сталих ефективних зв’язків з населенням та інститутами грома-
дянського суспільства, використання їх потенціалу в реалізації державної полі-
тики у сфері безпеки державного кордону.

Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, 
Мінінфраструктури, Міноборони,
дФС, дМС, Національна поліція, СБу
та інші державні органи (за згодою).
Постійно;

проведення наукових досліджень у сфері безпеки державного кордону.
Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, 
Міноборони, дФС, дМС, СБу та інші
державні органи (за згодою).
Постійно;

проведення міжнародної науково-практичної конференції «Інтегроване уп-
равління кордонами в україні. Історія, сучасність, перспективи».

Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, МЗС,
Мінінфраструктури, Міноборони,
дФС, дМС, Національна поліція, СБу
та інші державні органи (за згодою).
2017 рік;

інформування громадськості про діяльність суб’єктів інтегрованого управ-
ління кордонами.

Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, МЗС,
Міноборони, дФС, дМС, Національна
поліція, СБу та інші державні органи
(за згодою).
Постійно;

вивчення передового міжнародного досвіду інтегрованого управління кор-
донами інших держав та його впровадження у вітчизняну практику.

Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, МЗС,
Міноборони, дФС, дМС, Національна
поліція, СБу та інші державні органи
(за згодою).
2016—2020 роки;

проведення спільних тренінгів, консультацій, навчань з питань інтегрованого
управління кордонами.

Адміністрація 
держприкордонслужби, МвС, МЗС,
Міноборони, дФС, дМС, 
інші державні органи (за згодою).
2016—2020 роки.
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оголошення
Вінницький міський суд Вінницької області повідом-

ляє, що 18.10.2016 року о 16.30 год. у приміщенні Він-
ницького міського суду Вінницької області за адресою:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засі-
дань № 10, відбудеться підготовче судове засідання в
кримінальному провадженні № 42016020420000019 за
обвинуваченням Задорожного Миколи Михайловича у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408
КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений За-
дорожний Микола Михайлович, 06.10.1970 р.н., який за-
реєстрований та проживає за адресою: АР Крим, 
м. Феодосія, вул. Федька, 38.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів: Іванченка 
Я. М., Старинщук О. В.

Старобільський районний суд Луганської області викликає
відповідачів по цивільній справі за провадж. № 2/431/1139/16
Тарана Романа Миколайовича, який зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Петровського, буд.
77, кв. 22, Таран Оксану Дмитрівну, яка зареєстрована за ад-
ресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Петровського,
буд. 77, кв. 22, у судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії – Луганського обласного
управління АТ «Ощадбанк» до Тарана Романа Миколайовича,
Таран Оксани Дмитрівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 17 жовтня 2016 року о 08 го-
дині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а», судова зала № 4. 

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

Суддя В. О. Озеров

Бучацький районний суд Тернопільської області
викликає в судове засідання як відповідач Юзьківа
Василя Григоровича, місце перебування якого неві-
доме, останнє місце проживання: с. Сновидів Бу-
чацького району Тернопільської області, по справі
за позовом Юзьків Олександри Михайлівни до Юзь-
ківа Василя Григоровича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 19
жовтня 2016 року в приміщенні Бучацького район-
ного суду Тернопільської області за адресою: 
м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’яз-
ковою. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки,
відповідач повинен повідомити суд про причини.

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

Суддя В. Б. Федорончук

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» до Шапошникової Галини
Вікторівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором № 3810 від 17.09.2012 року.

Відповідач Шапошникова Галина Вікторівна ви-
кликається на 24 жовтня 2016 року на 10.00 годину
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 15, для участі у розгляді справи у відкритому су-
довому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.

Монастирищенський районний суд Черкаської області
викликає Линника Ярослава Анатолійовича як відповідача у
судові засідання, які відбудуться 17 жовтня 2016 року о 08
год. 30 хв. та 21 жовтня 2016 року о 08-30 год., в разі неявки
17 жовтня 2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщення Монас-
тирищенського районного суду Черкаської області, що роз-
ташований за адресою: вул.Соборна, 98, м.Монастирище
Черкаської області, у справі №702/883/16-ц, провадження
№2/702/347/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лин-
ника Ярослава Анатолійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. 

Монастирищенський районний суд пропонує Линнику
Я.А. подати письмові пояснення та заперечення, а також усі
наявні докази по справі до визначеного судом дня прове-
дення судового засідання.

У разі неявки у судові засідання Линника Я. А., справа
буде розглянута у відсутності вказаної особи, про причини
неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.

Головуючий суддя  Д. С. Ротаєнко

Старобільський районий суд Луганської області викли-
кає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ
«Акцентбанк» про стягнення заборгованості, у судові за-
сідання, які відбудуться: 

17.10.2016 р.
Лагунова (Цапенко) Тамара Валеріївна о 13.30 
Дудка Ольга Іванівна о 13.00

Суддя О. В. Форощук
13.10.2016 р. (резервне судове засідання 19.10.2016 р.)
Сiрик Станiслав Iванович (пiдприємець) о 9.00 та о 8.00

відповідно
Суддя О. О. Пелих

У разі неявки відповідачів  у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справи буде розгля-
нуто за їх  відсутності за наявними доказами на підставі
ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по
справах вважаються належним чином повідомленими про
час, день та місце проведення судового засідання.

Наказом Міністерства оборони України від
04.10.2016 № 512 «Про ліквідацію державного під-
приємства Міністерства оборони України «Макарів-
ський завод залізобетонних виробів» припиняється
дія юридичної особи державного підприємства Мі-
ністерства оборони України «Макарівський завод за-
лізобетонних виробів». Ідентифікаційний код
юридичної особи 08476587, ліквідатор Павленко
Олександр Анатолійович.

Претензії приймаються протягом двох місяців з
дня оголошення про ліквідацію за адресою: юри-
дична: 08001, Київська обл., Макарівський р-н., смт
Макарів; фактична: 12265, Житомирська обл., Радо-
мишльський р-н, смт Городок.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Трантермінал-
сервіс», яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.
Куренівська, 2б, про те, що судове засідання по справі
2-471/10 за заявою Захаркевич Світлани Петрівни про
скасування заходів забезпечення позову по цивільній
справі Захаркевич Світлани Петрівни до Кирилюка Ми-
коли Володимировича, треті особи: Київське міське уп-
равління юстиції, Товариство з обмеженою
відповідальністю «Трантерміналсервіс» про визнання
права власності на майно в порядку спадкування, відбу-
деться 08 листопада 2016 р. об 11 год. 30 хв. в примі-
щенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під
головуванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка або явка
вашого представника є необов’язковою. В разі вашої або
вашого представника неявки буде постановлено ухвалу
суду.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Авра-
мова Олександра Олександровича (адреса: м. Арциз Одеської
області, вул. Кірова, буд. № 47) як відповідача по цивільній
справі № 492/1459/14-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «УкрСиббанк» до Аврамова Олександра Петро-
вича, Аврамова Олександра Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором на 15.11.2016 р. о 10
год. 30 хв., 24.11.2016 р. о 10 год. 00 хв. до залу судових за-
сідань № 1 Арцизького районного суду Одеської області 
(м. Арциз Одеської області, вул. Соборна, буд. 29, суддя 
Гусєва Н. Д., тел./факс: (04845) 3-12-43, 3-14-38) та пропонує
надати заперечення проти позову та докази, якими вони об-
ґрунтовуються.

Суд роз’яснює Аврамову О.О., що відповідно до ст. 74 ЦПК
України, з опублікуванням оголошення про виклик його до
суду, він вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи. У разі неявки Аврамова О.О. в судове засідання, або
неповідомлення про причину неявки, суд може ухвалити за-
очне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає відповідача Перкуоко Мауріціо, останнє місце
реєстрації: вул. Л.Толстого, буд. 15, кв. 33, м. Він-
ниця, у судове засідання, яке відбудеться 01.11.2016 р.
о 09 год. 30 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17, каб. № 36, по цивільній справі 
№ 127/14299/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Енергобанк» в особі уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
ліквідацію ПАТ «Енергобанк» Брайка Станіслава Ана-
толійовича до Перкуоко Мауріціо про стягнення за-
боргованості. Справу розглядає суддя Жмудь О. О.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У випадку
неявки в судове засідання, справу буде розглянуто
за відсутності відповідача.

Дворічанський районний суд Харківської області викли-
кає Головка Василя Степановича, 1956 року народження,
який значиться зареєстрованим за адресою: Харківська об-
ласть, Дворічанський район, с. Рідкодуб, вул.  Миру, буд. 13,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 618/533/16-ц (провадження № 2/618/207/16) за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Головка Василя Степановича про
стягнення заборгованості, призначене на 17 жовтня 2016
року до 09.30 год. Судове засідання відбудеться в залі № 2
приміщення Дворічанського районного суду Харківської об-
ласті за адресою: смт Дворічна, вул. Осіння, 1, Дворічан-
ського району Харківської області.

За неможливості явки, відповідач зобов’язаний повідо-
мити суд про причини неявки. У разі неявки до суду в за-
значений день та час без поважних причин, неповідомлення
про причини неявки, справа буде розглянута за відсутності
відповідача на підставі наявних доказів із постановленням
заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Вінницький міський суд Вінницької області повідом-
ляє, що 18.10.2016 року о 16.00 год. в приміщенні Він-
ницького міського суду Вінницької області за адресою:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, в залі судових засі-
дань № 10 відбудеться підготовче судове засідання в
кримінальному провадженні № 42016020420000056 за
обвинуваченням Когутенка Сергія Павловича у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Ук-
раїни.

В судове засідання викликається обвинувачений Когу-
тенко Сергій Павлович, 12.11.1970 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 
пр. Перемоги, 55а, кв. 56.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М.,
Федчишина С. А.

Старобільський районний суд Луганської області викликає
відповідачів по цивільній справі за провадж. 2/431/1137/16
Зайцева Володимира Олександровича, який зареєстрований
за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Радянська,
буд. 2, кв. 19, Животова Дмитра Валерійовича, який зареєс-
трований за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул.
Урицького, буд. 6, кв. 45, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії - Луганського
обласного управління AT «Ощадбанк» до Зайцева Володи-
мира Олександровича, Животова Дмитра Валерійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 17 жовтня 2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, судова зала №4.

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

Суддя В. О. Озеров

Солом’янський районний суд м. Києва викликає
Кізленка Василя Борисовича (остання відома адреса
якого: 03061, м. Київ, пр-т Відрадний, 24/93, кв. 6),
який є відповідачем по цивільній справі 
№ 760/10037/16-ц (2/760/4390/16) за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Кізленка Василя Борисовича про
стягнення заборгованості, у судове засідання на
03.11.2016 року о 10 год. 00 хв., яке відбудеться в
приміщенні суду за адресою: м. Київ, Вознесенський
узвіз, 10Б, каб. № 32.

У разі неявки до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справу буде розглянуто по
суті за вашої відсутності за наявними в ній матеріа-
лами.

Суддя Кицюк В. С.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідачку Абакумову Тетяну Вікторівну, 25 грудня 1977
року народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою:
вул. Поштова, № 4, с. Криничне, Болградський район, Одеська
область, що 31.10.2016 року об 11.00 годині в залі судового
засідання № 4 Болградського районного суду Одеської об-
ласті за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Сер-
пня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній справі
№ 497/1730/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк» до Абакумової Тетяни
Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Абаку-
мовій Тетяні Вікторівні подати пояснення, заперечення та усі
наявні у неї докази по справі особисто або через представ-
ника.

У разі неявки в судове засідання Абакумової Тетяни Вікто-
рівни, справа може бути розглянута за відсутністю відпові-
дачки та її представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

В провадженні Коростишівського районного суду
Житомирської області перебуває цивільна справа 
№ 280/609/16-ц за позовом Схабовського С. Л. до
Схабовської В. В. про зміну розміру аліментів та про
стягнення неустойки за несплату аліментів.

Судовий розгляд справи відкладено на 28 жовтня
2016 року о 09 год. 00 хв. у Коростишівському 
районному суді за адресою: м. Коростишів, вул. 
К. Маркса, 52, суддя Пасічний Т. З., тел. 5-09-70.

В судове засідання викликається відповідачка
Схабовська Валентина Василівна, проживає за адре-
сою: м Львів, вул. Нижанківського, 7.

Явка відповідачки до суду обов’язкова. В разі не-
явки справа буде розглянута в її відсутність за наяв-
ними доказами.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, 
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за
позовом Осипенка Геннадія Геннадійовича до Осипенко
Христини Ігорівни про розірвання шлюбу. Відповідачка Оси-
пенко Христина Ігорівна, яка зареєстрована за адресою: 
м. Донецьк, пр. Ватутіна, буд. 37 «а», кв. 1, викликається на
31.10.2016 р. о 09 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки до
суду вона повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка
вважається повідомленою про дату, час і місце розгляду
справи і у разі неявки до суду, справа може бути розглянута
за її відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Вінницький міський суд Вінницької області повідом-
ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17,
у залі судових засідань №14, 17.10.2016 року о 14.00
годині відбудеться підготовче судове засідання в кри-
мінальному провадженні по обвинуваченню Стоцького
Олексія Аркадійовича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинува-
чення та обвинувачений Стоцький О. А.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про
причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головую-
чого судді Гайду Г. В., суддів: Іванченка Я. М. та Бернади
Є. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приват Банк»
до Варламкіна Андрія Вікторовича про стягнення забор-
гованості. Відповідач по справі: Варламкін Андрій Вік-
торович, який мешкає за адресою: 84551, Донецька
область, м. Часів Яр, вул. Першотравнева, буд. 3, ви-
кликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5, кім. 302), для участі у розгляді справи по суті
на 2 листопада 2016 року о 08 год. 45 хв.

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

Суддя Фролова Н. М.

Южний міський суд Одеської області ви-
кликає Гладко-Прохоренко Ірину Григорівну
як відповідачку по цивільній справі
№519/705/16-ц за позовом Представника
ПАТ «УкрСиббанк» до Гладко-Прохоренко
Ірини Григорівни, Гладко-Прохоренка Вале-
рія Вадимовича про стягнення суми забор-
гованості за кредитним договором,
процентів, нарахованих за користування кре-
дитом, та пені в судове засідання на 15 лис-
топада 2016 року об 11.00 год. у приміщенні
суду за адресою: Одеська область, м. Южне,
пр. Григорівського Десанту, 26 «а», зал № 3.

У разі неявки відповідача Гладко-Прохо-
ренко Ірини Григорівни в судове засідання,
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя З. І. Барановська

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в су-
дове засідання на 31.10.2016 р. о 09-00 год. за адресою: Миколаївська
область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді Савіна
О.І., відповідача Шабельнікова Федора Валерійовича у цивільній справі
№ 486/758/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Ша-
бельнікова Федора Валерійовича про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто без його участі за
наявними в ній доказами.

Суддя О. І. Савін

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в су-
дове засідання на 31.10.2016 р. о 09.30 год. за адресою: Миколаївська
область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді Савіна
О.І., відповідача Ткаченко Оксану Дмитрівну в цивільній справі 
№ 486/759/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Тка-
ченко Оксани Дмитрівни про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідачки, справу буде розглянуто без її участі за
наявними в ній доказами.

Суддя О. І. Савін

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в су-
дове засідання на 31.10.2016 р. о 08.30 год. за адресою: Миколаївська
область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді Савіна
O.І., відповідачки Ліповченко Надію Іванівну в цивільній справі 
№ 486/756/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Ліпов-
ченко Надії Іванівни про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідачки, справу буде розглянуто без її участі за
наявними в ній доказами.

Суддя О. І. Савін

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Гадоєвої (Марченко) Оксани Ігорівни про стягнення заборгованості, Приморський
районний суд міста Маріуполя викликає як відповідачку Гадоєву (Марченко) Оксану Ігорівну, останнє
місце проживання якої: місто Маріуполь, вул. Чорноморська, будинок 3, квартира 5, у судове засідання,
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, проспект Будівельників, буд. 52а, кабінет
№3, на 08.30 годину 25 жовтня 2016 року та на 08.30 годину 1 листопада 2016 року.

Відповідачці пропонується в разі неявки повідомити суд про причини. В разі неявки без поважної при-
чини справа може бути розглянута у відсутність відповідачки.

Суддя Н. М. Курбанова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О. О. Наумик) викликає в
судове засідання, яке відбудеться 20 жовтня 2016 року о 14.00 годині за адресою: м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, як відповідача по справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Експрес-Банк» про стягнення заборгованості Івченка
Дениса Анатолійовича: 86130, Донецька область, м. Макіївка, вул. Грибиниченка, 1/61.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази на їх підтвер-
дження. У разі неявки відповідача в судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України
може бути розглянута за його відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської
області повідомляє, що 02.02.2016 року роз-
глянуто цивільну справу № 409/84/16-ц за по-
зовною заявою Стрельцова Валентина
Володимировича до Стрельцової Олени Олек-
сандрівни про розірвання шлюбу та винесено
рішення про задоволення позову.

Суддя Третяк О. Г.
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Приазовський районний суд Запорізької області (роз-
ташований за адресою: Запорізька область, Приазов-
ський район, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел.
(06133)22160), викликає Моргуна Олега Валерійовича,
19.03.1967 р.н., зареєстрованого за адресою: Донецька
область, Новоазовський район, м. Новоазовськ, вул.
Кольцова, 6, як обвинуваченого в судове засідання, при-
значене на 17 жовтня 2016 року об 11.00 год. по кримі-
нальному провадженню № 42014050000000594 за
обвинувальним актом відносно Моргуна Олега Валері-
йовича, який обвинувачується у вчиненні кримінальних
правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 365, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому ваша участь обов’язкова.

Суддя Васильцова Г. А.

Староміський відділ державної виконавчої служби
міста Вінниця Головного територіального управління
юстиції у Вінницькій області знайомить Ляховецьку
Людмилу Миколаївну, 03.10.1975 року народження,
ідентифікаційний номер 2766907180, із висновками
про вартість описаного й арештованого майна, а
саме:

про експортну грошову оцінку земельної ділянки
площею 0,1700 га, яка знаходиться за адресою: вул.
Міцкевича, 182, с. Лука-Мелешківська Вінницького
району Вінницької області, кадастровий номер
0520682803:02:002:0485, цільове призначення зе-
мельної ділянки для будівництва і обслуговування
житлового будинку господарських будівель вартістю
411 400,00 грн;

земельна ділянка під номером 73А по вул. При-
макова в м. Вінниця площею 0,1000 га, кадастровий
номер 0510137000:03:058:0013, цільове призна-
чення земельної ділянки для будівництва і обслуго-
вування житлового будинку господарських будівель
і споруд вартістю 313 000,00 грн;

житловий будинок в м. Вінниця, вул. Примакова,
№ 73А, 1997 року побудови, цегляний, житловою
площею 131/7 кв.м, загальною площею 389,8 кв.м,
позначений на плані літерою А, убиральня В, кри-
ниця № 1, огорожа № 2-4 з господарськими будів-
лями та спорудами вартістю 3 087 225,00 грн.

Заступник начальника відділу Б. І. Заплетнюк

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає на 09.30 год. 18.10.2016 р. як відповідача
Трикуліча Леоніда Прокоповича по цивільній справі
№ 515/1505/16-ц за позовом Трикуліч Наталі Іва-
нівни до Трикуліча Леоніда Прокоповича про позбав-
лення права користування житловим будинком.

Суд пропонує Трикулічу Леоніду Прокоповичу по-
дати письмові пояснення та всі наявні докази по
справі.

У разі неявки відповідача в судове засідання або
визнання причини неявки неповажною, справа може
бути розглянута за його відсутності.

Суддя Семенюк Л. А.

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі 2-644/16 за позовом першого за-
ступника прокурора Київської області в інтересах
держави викликає як відповідача Феоктістову Світ-
лану Миколаївну на 12 жовтня 2016 року на 10 го-
дину 30 хвилин. Судове засідання відбудеться під
головуванням судді Потабенко Л. В. в приміщенні
Обухівського районного суду Київської області , що
розташоване за адресою: Київська обл., м. Обухів,
вул. Київська, б. 20. В разі неявки відповідача в су-
дове засідання, справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі наявних у справі доказів.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Радуту Олександра Георгійовича,
14.07.1972 р.н., та Радуту Інну Вікторівну, 28.05.1976
р.н., у судове засідання, яке призначене на 17 год.
00 хв. 26 жовтня 2016 року для розгляду цивільної
справи №319/1135/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Радути Олександра Георгійовича, Радути
Інни Вікторівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26-а, смт Більмак Більмацького району
Запорізької області.

Суддя Ю. М. Горбачов

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито-
мир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинуваченого
Михайлова Віталія Володимировича в судове засі-
дання, яке відбудеться 25 жовтня 2016 року о 09 год.
30 хв. в залі суду 2-Б-3, по кримінальному провад-
женню по обвинуваченню Михайлова Віталія Воло-
димировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Також повідомляємо, що платником оголошення
є ТУ ДСА України в Житомирській області.

Суддя В. М. Іонніков

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що
19 жовтня 2016 року о 08.30 год. у приміщенні суду:
м. Нікополь, вул. Шевченка, 201, під головуванням
судді Кобеляцької-Шаховал І.О., слухатиметься ци-
вільна справа № 182/5073/16-ц, провадження 
№ 2/182/3656/2016 за позовною заявою Нарижної
Вікторії Вікторівни до Нарижного Максима Сергійо-
вича про усунення перешкод у користуванні житлом.

Відповідачу Нарижному Максиму Сергійовичу не-
обхідно з’явитись у судове засідання на вказаний
час.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І. О.

Кам’янський районний суд Черкаської області ви-
кликає Корінного Олександра Вікторовича,
22.10.1993 р.н., як відповідача по цивільній справі
за позовом Корінної Світлани Петрівни до Корінного
Олександра Вікторовича про стягнення аліментів.

Засідання відбудеться під головуванням судді
Шкреба В. В. о 12 год. 00 хв. 24 жовтня 2016 року в
приміщенні Кам’янського районного суду Черкаської
області за адресою: Черкаська область, м. Кам’янка,
вул. Пушкіна, 45, зал судових засідань № 1. Явка
обов’язкова.

Бориспільський міськрайсуд Київської області повідом-
ляє, що 21.10.2016 о 12.00 год. відбудеться розгляд справи
№ 359/5624/16-ц, провадження № 2/359/1949/2016 за позо-
вом Кудько В. Ф. до Алєстратової Л. Л., третя особа: Орган
опіки та піклування Глибоцької сільської ради Бориспіль-
ського району Київської області про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів. Відповідачу Алєстратовій
Людмилі Леонідівні, 1985 р.н., необхідно з’явитись до Бо-
риспільського міськрайсуду за адресою: 08300, м. Борис-
піль, вул. Київський шлях, 72, зал с/з № 10. У випадку неявки
відповідача, від якого не надійшло заяви про розгляд справи
за його відсутності або якщо повідомлені ним причини не-
явки визнані неповажними, буде ухвалено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Драбівський районний суд Черкаської області пові-
домляє, що 24 жовтня 2016 року об 11 годині 30 хвилин
в приміщенні суду буде слухатися цивільна справа за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пилипенко Рози Адоль-
фівни про стягнення заборгованості.

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

Просимо Пилипенко Р. А. з’явитися до суду у вказа-
ний час і дати пояснення по справі. Попереджаємо, що
у разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут-
ності за наявними по справі доказами.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу
№ 229/2530/16-ц за позовною заявою Радіоновської Вален-
тини Олександрівни до Гуторова Олександра Івановича про
припинення права власності на земельну ділянку, скасу-
вання державного акту на право власності на землю, ви-
знання права власності на земельну ділянку. Останнє місце
проживання відповідача: 84205, Донецька область, м. Друж-
ківка, вул. Енгельса, буд. № 10, кв. № 10 викликається до
суду на 04 листопада 2016 року об 11 год. 00 хвил.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Рагозіна C. O.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області повідом-
ляє, що в провадженні суду знаходиться цивільна справа 
№ 308/5096/16-ц за позовом Югас Арпада Бернатовича та Югас Сіль-
вії Федорівни до Кут Івана Михайловича, Кут Валентини Миколаївни,
за участю третьої особи служби у справах дітей Ужгородської район-
ної державної адміністрації про стягнення аліментів.

Відповідачі Кут І.М. та Кут В. М. викликаються в судове засідання,
яке відбудеться 19 жовтня 2016 року о 09 год.00 хв. в приміщенні
Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області за адре-
сою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53.

Після опублікування повідомлення в пресі, відповідачі вважаються
повідомленими про час та місце слухання справи. У разі неявки від-
повідачів Кут І.М. та Кут В. М., справу буде розглянуто за їх відсут-
ності. Переконливо просимо з’явитися в судове засідання.

Суддя В. Й. Данко

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Чу-
ніхіна Вадима Миколайовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/6419/15-ц за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Чуніхіна Вадима Мико-
лайовича про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 17 жовтня 2016 року о 16.00
год.

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

Суддя О. М. Попова

Баденко Тетяна Юріївна, 04.08.1992 року народження,
уродженка с. Лиманське Скадовського району Херсон-
ської області, останнє відоме місце проживання: Херсон-
ська область, Скадовський район, с. Лиманське, вул. 
В. Мороз, буд. № 12, викликається як відповідачка по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Судовий
розгляд відбудеться 27.10.2016 року о 08 год. в примі-
щенні Скадовського районного суду, розташованого в
м. Скадовську Херсонської області, вул. Мангубінська,
39. У разі неявки, справа розглядатиметься за наявними
доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

У Подільському районному суді м. Києва
18.10.2016 р. об 11 год. 30 хв. під головуванням
судді Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Моторного (транспортного) стра-
хового бюро України до Іерафілзада Елмара Гулбаба
про відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.

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

Богуславський районний суд Київської області в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/829/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Іващенка Сергія
Анатолійовича про стягнення заборгованості, викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 27 жовтня
2016 року о 14 год. 10 хв. за адресою: вул. Франка,
29-А, м. Богуслав Київської області, як відповідача:

Іващенка Сергія Анатолійовича, 06 січня 1987 року
народження (зареєстрований в с. Митаївка Богус-
лавського району Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Балтський районний суд Одеської області викли-
кає Гинкула Олександра Миколайовича як відпові-
дача у цивільній справі № 2/493/529/16 за позовом
Баштана О. М. до Гинкула P. M. про стягнення гро-
шових коштів за невиконаним договором купівлі-
продажу.

Судове засідання відбудеться 20 жовтня 2016
року о 10 год. у залі судового засідання № 1 Балт-
ського районного суду за адресою: Одеська область,
м. Балта, вул. Кузнечна (Ткаченка), 56.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої від-
сутності.

Суддя Бодашко Л. І.

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
01.11.2016 року о 12 год. 45 хв. як відповідача Пан-
ченка Дмитра Володимировича за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» до
Панченка Дмитра Володимировича про стягнення
заборгованості.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
його неявки справа розглядатиметься у його відсут-
ність.

Суддя М. А. Рибак

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Слабоусова Сергія Сергі-
йовича як відповідача в цивільній справі 
№ 328/3213/16-ц за позовом ПАТ KБ «Приватбанк»
до Слабоусова Сергія Сергійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Судове засі-
дання відбудеться 17.10.2016 року о 08.30 годині в
приміщенні Токмацького районного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Петренко Л. В.

Богуславський районний суд Київської області в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/800/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Іващенка Сергія
Анатолійовича про стягнення заборгованості, викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 27 жовтня
2016 року о 15 год. 00 хв. за адресою: вул. Франка,
29-А, м. Богуслав, Київської області, як відповідача:

Іващенка Сергія Анатолійовича, 06 січня 1987 року
народження (зареєстрований в с. Митаївка Богус-
лавського району Київської області).

Суддя В. М. Корбут

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа № 359/4557/16-ц за
позовом Музики Т. Й. до Великоолександрівської
с/р, треті особи, що не заявляють самостійних
вимог: Іщенко О. Й., Сірацька В. А. про визнання
права власності у порядку спадкування за законом.

У зв’язку з цим суд викликає третіх осіб Іщенко
Олену Йосипівну та Сірацьку Валентину Анатоліївну
у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 16
годині 1 листопада 2016 року за адресою: м. Борис-
піль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Люботинський міський суд Харківської області викликає
Українцева Дмитра Олексійовича, останнє відоме місце
мешкання якого: квартал 40 років Перемоги, буд. 19, кв. 67,
м. Первомайськ, Луганська область, в судове засідання як
відповідача по цивільній справі №630/571/16-ц за позовом
Котенко Лариси Миколаївни до Українцева Дмитра Олек-
сійовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 25.10.2016 р.
о 12 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: ХО, м. Любо-
тин, вул. Некрасова, 10-Б. У разі неявки відповідача без по-
важних причин або неповідомлення ним суд про причини
неявки, а також непред’явлення до суду доказів, справа буде
розглянута за відсутністю відповідача та на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя О. В. Зінченко

Тростянецький райсуд Сумської області викликає
як заінтересовану особу Ємець Сергія Борисовича в
судове засідання у цивільній справі № 2-о/588/75/16
за позовом Савченко Людмили Олексіївни в інте -
ресах Ємець Віктора Борисовича, заінтересовані
особи: Білківська сільська рада Тростянецького
району Сумської області, Ємець Сергій Борисович
про встановлення факту спільного проживання, яке
відбудеться о 10 годині 00 хвилин 20 жовтня 2016
року у приміщенні суду за адресою: Сумська обл.,
м. Тростянець, вул. Миру, 9. У разі неявки заінтере-
сованої особи справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя М. В. Щербаченко

До уваги громадян
власників земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів на території Нежиловицької сільської ради 

Макарівського району Київської області!
Планом заходів на 2006 – 2010 роки щодо реалізації енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженим роз-

порядженням Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 № 436-р «Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо реа-
лізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», «Схемою розвитку ОЕС України на 2010 рік з перспективою до 2015
року» та іншими відповідними Урядовими програмами, планами і переліками заходів, спрямованими на економічний і соціальний
розвиток держави та на забезпечення енергетичної і національної безпеки України в цілому, передбачено реалізацію проектів бу-
дівництва стратегічних системоутворюючих магістральних енергетичних об’єктів, у тому числі проекту «Лінії електропередачі 750
кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розши-
ренням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750 кВ», до складу якого входить будівництво повітряної лінії електропередачі на-
пругою 750 кВ Рівненська АЕС-Київська (далі – ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська) та заходу повітряної лінії електропередачі
напругою 750 кВ Хмельницька АЕС–Чорнобильська АЕС на електричну підстанцію напругою 750 кВ «Київська» (далі – захід ПЛ
750 кВ Хмельницька АЕС–Чорнобильська АЕС на  ПС 750 кВ «Київська»).

Замовником проектування та будівництва вказаних стратегічних системоутворюючих магістральних енергооб’єктів для сус-
пільних потреб визначено державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – ДП «НЕК «Укренерго»).

На підставі розробленої та погодженої в установленому порядку відповідної документації із землеустрою відповідно до статей
122, 123, 146, 147 і 149 Земельного кодексу України, Закону України від 17.11.2009 № 1559-VI «Про відчуження земельних ділянок,
інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 20.08.2012 №624-р та №625-р «Про вилучення та надання
земельних ділянок у постійне користування із зміною їх цільового призначення, погодження зміни цільового призначення земель-
них ділянок лісогосподарського призначення державної власності», розпоряджень Київської ОДА від 17.04.2015 №127 та від
17.02.2015 №42 «Про заходи щодо викупу або примусового відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності фізичних
або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, з подальшим їх наданням у постійне користування
ДП «НЕК «Укренерго» прийняті розпорядження голови Макарівської районної державної адміністрації від  23.11. 2015 № 440 «Про
викуп або примусове відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних
потреб чи з мотивів суспільної необхідності з подальшим наданням цих земельних ділянок у постійне користування ДП «НЕК 
«Укренерго» із зміною їх цільового призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходу ПЛ 750 кВ
Хмельницька АЕС–Чорнобильська АЕС на ПС 750 кВ «Київська» та від 20.11.2015 №441 «Про викуп або примусове відчуження зе-
мельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необ-
хідності з подальшим наданням цих земельних ділянок у постійне користування ДП «НЕК «Укренерго» із зміною їх цільового
призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС–Київська. 

Шановний громадянин, який користується (володіє) земельною ділянкою (кадастровий номер: 3222785800:04:002:0005), яка
розташована за межами населеного пункту на території Нежиловицької сільської ради Макарівського району Київської області, а
саме:

Алексієв Юрій Костянтинович;
з метою вжиття у визначеному законодавством порядку заходів щодо:
викупу або примусового відчуження приватної земельної ділянки (її частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної не-

обхідності з подальшим її наданням (передачею) у постійне користування ДП «НЕК «Укренерго» для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС–Київська та заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС–Чорнобильська АЕС
на  ПС 750 кВ «Київська»;

укладання договору з ДП «НЕК «Укренерго» на встановлення земельного сервітуту на право обмеженого строкового користу-
вання чужою земельною ділянкою (її частинами) для прокладання (будівництва) та експлуатації ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС–Київська
та заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС–Чорнобильська АЕС на  ПС 750 кВ «Київська»;

визначення розміру та узгодження порядку відшкодування землевласнику збитків, які будуть заподіяні внаслідок будівництва
ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС–Київська та заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС–Чорнобильська АЕС на  ПС 750 кВ «Київська», для
проведення переговорів щодо вищезазначених порушених питань, Макарівська районна державна адміністрація та ДП «НЕК 
«Укренерго» просять Вас звернутись (особисто чи уповноваженим Вами особам, письмово (поштою, факсом, на e-mail чи у теле-
фонному режимі) за нижченаведеними адресами та надати свої контактні дані:

Макарівська Відокремлений підрозділ «Центральна електроенергетична 
районна державна система» державного підприємства «Національна енергетична 
адміністрація компанія «Укренерго»
(Макарівська РДА) (Центральна ЕС)
08000, інд. 01032,
смт Макарів м. Київ,
вул. Димитрія Ростовського, 30 вул. Симона Петлюри, 27
тел. +38 (04578) 5-14-44 тел.: +38 (044) 239-18-22
факс: +38 (04578) 5-12-81 +38 (044) 249-18-25
e-mail: makadm@ukr.net факс: +38 (044) 239-43-78

E-mail: rdc@rdc.centre.energy.gov.ua
oks@rdc.centre.energy.gov.ua



www.ukurier.gov.ua УРЯдОвий КУР’єР16

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА,  Лариса УСЕНКО 

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008,  Київ,  вул. Садова,  1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,  
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,

п’ятницю та суботу
Зам. № 50291. Тираж 20757

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,  

04073,  Київ,  вул. Марка Вовчка,  12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОда На заВТра

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 12 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +2   +7      +7 +12
Житомирська +2   +7      +7 +12
Чернігівська +0   +5      +5 +10
Сумська +0   +5      +5 +10
Закарпатська +4   +9      +7 +12
Рівненська +2   +7      +5 +10
Львівська +2   +7      +4    +9
Івано-Франківська +2   +7      +4    +9
Волинська +2   +7      +5 +10
Хмельницька +2   +7      +5 +10
Чернівецька +2   +7      +5 +10
Тернопільська +2   +7      +4    +9
Вінницька +2   +7      +5 +10

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2     +7      +7  +12
Кіровоградська +2     +7      +7  +12
Полтавська +1     +6      +7  +12
Дніпропетровська +2     +7      +7  +12
Одеська +7   +12   +10  +15
Миколаївська +4     +9      +8  +13
Херсонська +7   +12     +8  +13
Запорізька +2     +7      +7  +12
Харківська +1     +6      +6  +11
Донецька +1     +6      +6  +11
Луганська +1     +6      +6  +11
Крим +7   +12   +13  +18
Київ +4     +6      +9  +11

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Хрестоматії від
сумських письменників 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВИДАННЯ. У Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці
відбулася презентація хрестоматії «Письменники Сумщини», яка щой-
но побачила світ у місцевому видавництві «Мрія». 

Як наголошували учасники мистецької зустрічі — майстри слова,
бібліотекарі, студенти, учні, краєзнавці, це перше таке видання на те-
ренах слобожанського краю. Під однією обкладинкою зібрано художні
твори 28 авторів — членів Сумської обласної організації Національної
спілки письменників України. Тут представлено кращі зразки поезії,
прози, гумору, сатири, публіцистики тощо. Головні мотиви — любов
до своєї маленької батьківщини, України, роздуми про історичну долю
народу, події на сході країни. Хрестоматія стане надійним посібником
насамперед для учнів і студентів, які вивчають курс «Література рід-
ного краю», всіх поціновувачів художнього слова. Книжка в твердій
обкладинці вийшла в серії альманаху «Слобожанщина», який вида-
ють упродовж майже чверть століття обласна письменницька органі-
зація та видавництво «Мрія». Загальний наклад — 950 примірників.
Фінансову допомогу відповідно до затверджених програм книгови-
дання надали Сумська ОДА, обласна рада та Сумська міська рада. 

80 відер спирту 
вже не зашкодять

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ФАЛЬСИФІКАТ. Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Вінниць-
кій області виявили та вилучили у домоволодінні вінничанина 800 літ-
рів  спирту, який зберігався у пластикових діжках та пляшках. Поряд
були порожні діжки з притаманним цьому продуктові запахом, шланги
для розливу, лійка, спиртометр, фільтри. 

Обшук здійснювали в межах розслідування кримінального провад-
ження за ознаками кримінального правопорушення щодо незаконно-
го виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів. Вартість ви-
лученої нелегальної підакцизної продукції становить майже 190 тисяч
гривень.  А загалом з початку цього року працівниками податкової мі-
ліції ГУ ДФС в області з незаконного обігу вилучено спирту  на суму
майже 20 мільйонів гривень, а також алкогольного фальсифікату (у
тому числі під маркою елітних брендів) — на суму понад 2 мільйони
гривень.

ФОТОФаКТ

МІЖ НАМИ — КОТАМИ.
Справжні мислителі здатні
до споглядання, кмітливі, по-
слідовні та  логічні в усіх сво-
їх діях, здатні до усвідомле-
них вчинків… Ні,  це не люди
— це коти породи мейн-кун.
Хоча така характеристика
частково підійде й  пред-
ставникам інших порід вуса-
тих-полосатих, та саме ру-
дий красень мейн-кун на
прізвисько Кекс переміг у су-
боту в «битві» котів-гігантів у
столичному «Українському
домі».  Насправді змагання
найбільших та найкрасиві-
ших представників різних
порід обійшлися без контак-
тних двобоїв. Переможця
визначили шляхом зважу-
вання. Кекс затягнув 11,607
кілограма, залишивши поза-
ду чимало британців, персів,
орієнталів, сфінксів, бенга-
лів, абісинів. А оскільки для
нього це вже не перший трі-
умф, на спалахи фотокамер
і підвищену увагу відреагу-
вав стримано.  Загалом
участь у виставці взяло
майже 200 котів 30 різних
порід з українських та євро-
пейських розплідників.
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Перша перемога 
Шевченка-тренера
ПЛЮС ТРИ ОЧКИ. У Кракові національна збірна України
впевнено обіграла команду Косова

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Вісімсот п’ятдесят укра-
їнських уболівальників,

які завітали на краківський
стадіон підтримати націо-
нальну команду, чекали на
шквал атак синьо-жовтих
уже з перших хвилин мат-
чу. Однак збірна Косова —
не команда Туреччини. Ко-
лективний та щільний пре-
синг, які косовари організу-
вали проти наших футбо-
лістів, тривалий час не да-
вав змоги номінальним гос-
подарям турбувати ворота-
ря суперників Уйкані.

У матчах із суперником,
який захищається великою
кількістю футболістів, пер-
ший гол відіграє вирішаль-
ну роль. Найчастіше він ро-
бить команду-фаворита
більш розкутою в атаку-
вальних діях. Та щоб почу-
ватися впевнено, успіх тре-
ба розвивати. Саме цього ми
очікували від команди Ан-
дрія Шевченка після голу
Артема Кравця. Утім, за-
спокоїти  нерви змогли ли-
ше в останні десять хвилин
матчу. Спершу Караваєв,
який щойно встиг увійти у
гру, навісом з флангу знай-
шов у володіннях косоварів
Ярмоленка, і той без про-
блем розстріляв голкіпера.
А на 87-й хвилині вже Ан-
дрій виступив асистентом,
віддавши гольовий пас на
Ротаня — Руслан красивим

ударом у далекий верхній
кут поставив крапку в мат-
чі.

Андрій Шевченко на піс-
ляматчевій прес-конфе-
ренції подякував уболі-
вальникам, які підтриму-
вали національну команду
на стадіоні у Кракові, й тим,
хто вболівав за синьо-жов-
тих біля екранів телевізо-
рів. «З погляду турнірної
ситуації ми здобули важ-
ливу перемогу. Віддалили-
ся б дуже далеко від ліде-
рів, якби не виграли цього
матчу», — визнав А. Шев-
ченко.

Керманич синьо-жовтих
висловив думку, що гра
складалася важко для ук-
раїнців, бо команда витра-
тила багато сил у протисто-
янні з турками: «На жаль, я
не міг зробити більш як три
заміни. Дуже важлива зіг-
раність гравців, тому я не
хотів експериментувати зі
складом після хорошого
матчу з Туреччиною».
Ключем до перемоги укра-
їнської команди стало те,
що хлопці створювали і ви-
користовували моменти,
впевнений тренер.

Заміни, які зробив Шев-
ченко протягом гри, допо-
могли українській команді
здобути позитивний ре-
зультат. І в цьому, за слова-
ми очільника синьо-жов-
тих, йому допоміг тренер-
ський штаб: «Під час гри
помічники правильно під-

казували, ким із виконавців
слід підсилити гру. Тому
загальний тренерський
склад прийняв правильне
рішення щодо замін».

Та найголовнішою тезою
Андрія Шевченка стало те,
що команда повинна як-
найшвидше навчитися пра-
вильно розподіляти сили і
знати, коли потрібно при-
скорювати гру. «Буває не-
стиковка дій, через що
втрачаємо сили. Усі хороші
команди раціонально вико-
ристовують такі моменти.
Коли потрібно контролюва-
ти м’яч — контролюють,
коли прискорити гру —
прискорюють її», — резю-
мував наставник збірної
України.

ТАБЛО «УК»
ЧС-2018. Кваліфікація
Група «I»
Україна — Косово — 3:0 
Голи: Кравець (31), Ярмоленко
(81), Ротань (87)
Фінляндія — Хорватія 0:1 
Гол: Манджукич (18)
Ісландія — Туреччина — 2:0 � 
Голи: Е. Б’ярнасон (42), Фіннбога-
сон (44)

                       І   В  Н  П    М    О
1 Хорватія     3  2  1  0  8-1   7
2 Ісландія      3  2  1  0  6-3   7
3 Україна       3  1  2  0  6-3   5
4 Туреччина  3  0  2  1  3-5   2
5 Косово        3  0  1  2 1-10  1
6 Фінляндія   3  0  1  2  3-5   1
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