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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР: 
«Російське вторгнення 
та окупація створили 

націоналістичнішу, 
об’єднанішу  

й  прозахіднішу 
Україну».

РНБО визначилася  
з оборонним бюджетом

НАЦБЕЗПЕКА. Оборонний бюджет України у 2018 році станови-
тиме не менш як 5% ВВП, а його загальне фінансування має стано-
вити не менш ніж 162 мільярди гривень. Про це йшлося під час об-
говорення оборонного бюджету на наступний рік у Раді національ-
ної безпеки та оборони, повідомляє прес-служба відомства.

За словами Секретаря РНБО Олександра Турчинова, оборон-
ний бюджет-2018 відрізнятиметься від попередніх реалізмом, «де 
кожна запланована копійка має реальне наповнення», повідомляє 
УНІАН. «Основне його фінансування відбуватиметься із загально-
го фонду, який становитиме 156,4 мільярда гривень, а спеціальний 
фонд формуватимуть на підставі пропозицій силових відомств, він 
становитиме близько 6,3 мільярда гривень. Тобто загальне фінан-
сування бюджету має бути не менш як 162,7 мільярда гривень», — 
пояснив Секретар РНБО. На його думку, при плануванні бюдже-
ту слід також врахувати питання збільшення грошового забезпе-
чення українських військовослужбовців, передусім підвищення їх-
ніх посадових окладів і окладів за військове звання.

38,982 млрд доларів
становив обсяг прямих іноземних 

інвестицій в економіку України  
на 1 липня 2017 року. Це на  4,4%  

більше від показника початку року

НАГАЛЬНО. Ліси, які роками висаджували й доглядали 
покоління лісівників, можуть зникнути 

Чи вистоять  
зелені оази степу?

Спеціальний представник Держдепу США у справах 
України про зворотний ефект, якого аж ніяк  
не очікували кремлівські стратеги   
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ЗНАЙ НАШИХ! 

«Урядовий кур’єр» 
допомагає рівненському 
фермерові Вадиму Сав’юку 
краще орієнтуватися  
в питаннях господарювання

У Києві відкрився найбільший 
у країні «Паспортний сервіс», 
а поліграфкомбінат «Україна» 
купує ще одну лінію для 
друку документів

АКТУАЛЬНО 
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Нам не потрібен законодавчий спам
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Новий політичний сезон має бути плідним  
з погляду ухвалення й проведення важливих для держави реформ

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Провідною темою вчораш-
нього урядового засідан-

ня стала актуалізація розро-
блених Кабміном ключових за-
конопроектів, які  потребують 

невідкладного голосування у 
Верховній Раді вже цієї осені. 
Документи стосуються пріори-
тетних реформ — освіти, охо-
рони здоров’я, пенсійної сис-
теми, а також нових стандар-
тів у фінансовій сфері, управ-
лінні державною власністю та 

в адміністративному управ-
лінні. Як наголосив Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман, 
запропонований пакет доку-
ментів — це шанс держави на 
зміцнення економіки та поси-
лення міжнародних позицій, 
шанс на зміни, які можна впро-

вадити спільними зусиллями 
Президента, уряду й парла-
менту.

«У своїй роботі з парламен-
том концентруватимемося ли-
ше  на необхідних законопро-
ектах у всіх сферах. Нам не 
потрібен законодавчий спам»,  

— наголосив  Володимир Грой-
сман. Прем’єр озвучив, які за-
конопроекти уряд матиме за 
честь лобіювати. Це, зокре-
ма, чотири законопроекти — 
№6614, №6615, №6616, 
№6617 щодо пенсійної ре-
форми. 

Ф
от

о 
У

Н
IA

Н



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua28 

документи

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

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

ДП «Регіональні електричні мережі» оголошує про 
початок проведення відкритого обговорення Про-
екту тарифів підприємства на розподіл електричної 
енергії (передачу електричної енергії місцевими (ло-
кальними) електромережами) та постачання елек-
троенергії за регульованим тарифом на 2018 рік (да-
лі — Проект тарифів). 

Для цих цілей на сайті підприємства (www.meregi.
com) опубліковано Проект тарифів на 2018 рік.

Відкрите обговорення Проекту тарифів на 2018 рік 
проводиться шляхом подачі пропозицій, побажань, 
зауважень до Проекту тарифів на електронну адресу 
kanc@meregi.com. Термін подачі пропозицій складає 
15 діб з дати публікації даного оголошення, після чо-
го обговорення припиняється.

Контактні особи: Мостовий Віктор Миколайович 
(044) 206-62-83; Долгов Владислав Ігорович (044) 
206-62-55.

Повістка 
про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 

досудового розслідування 
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Тер-

нопільській області здійснюється спеціальне досудове розслі-
дування у кримінальному провадженні №22017210000000020 
від 06.07.2017 за підозрою Цихиселі Левана Ростомовича в 
сприянні діяльності терористичної організації за попередньою 
змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.   

На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, підозрюва-
ний Цихиселі Леван Ростомович, 25.02.1981 р. н., зареєстро-
ваний за адресою: м. Антрацит Луганської області, вул. Каль-
ницької, 5, кв. 65, викликається у слідчий відділ УСБУ в Тер-
нопільській області, м. Тернопіль, проспект Степана Банде-
ри, 21, до старшого слідчого в особливо важливих справах 
Кондратьєва В. Д. на 11 год. 00 хв. 4 вересня 2017 року для 
участі в проведенні процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №22017210000000020.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 85100, Донецька обл., м. Костянтинівка, пр-т 
Ломоносова, 157-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

04.09.2017 о 08:15 до Чепусова Анастасія Євгеніїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 85100, Донецька обл.,  
м. Костянтинівка, вул. Ломоносова, буд. 111, кв. 41) справа 
№ 233/414/17, суддя Наумик О. О.

04.09.2017 о 08:00 до Куфтінов Вячеслав Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 85113, Донецька обл.,  
м. Костянтинівка, вул. Калмикова, буд. 11, кв. 27) справа  
№ 233/1142/17, суддя Бєлостоцька О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Ру-
биняна Арсена Рафіковича (останнє відоме місце ре-
єстрації: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Акаде-
міка Амосова (Семашка), б. 87, кв. 37) на 09.30 год. 4 
вересня 2017 року по цивільній справі 740/4313/16 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Укр-
соцбанк» до Рубиняна Арсена Рафіковича про стяг-
нення заборгованості.

Справу буде розглянуто в приміщенні суду за 
адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шев-
ченка, 57-а, під головуванням судді Олійник В. П.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутності відповідача на підставі зібраних 
по справі доказів.

Лісова Катерина Михайлівна, 12.08.1984 року народження, останнє місце прожи-
вання чи мешкання: 98000, Автономна Республіка Крим, місто Судак, с. Сонячна До-
лина, вул. Южна, будинок 38, викликається у відкрите судове засідання як відповіда-
чка на 10.00 годину 4 вересня 2017 року у цивільній справі за позовом Сольської Іри-
ни Михайлівни до Лісової Катерини Михайлівни, яка діє як законний представник в ін-
тересах малолітньої доньки Сольської Ганни Олександрівни. Третя особа — Головне 
управління Державної міграційної служби України у Дніпропетровській області в особі 
Дніпровського районного відділу в місті Дніпродзержинськ, Орган опіки та піклуван-
ня Адміністрації Дніпровського району Кам’янської міської ради, про визнання особи 
такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням  
судді Решетник Т. О. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166,  
1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі, від-
повідачка Лісова Катерина Михайлівна вважається повідомленою про час і місце роз-
гляду справи.

У разі неявки відповідачки, справу буде розглянуто за її відсутності.

Теребовлянський районний суд Тернопільської обл. 
(адреса суду: 48100, Тернопільська обл., м. Теребовля, 
вул. Князя Василька, 116) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборго-
ваності, у судове засідання, яке відбудеться 04.09.2017 
о 10:00 до Тіцька Марія Михайлівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 48100, Тернопільська обл., Теребов-
лянский р-н, с. Папірня) справа № 606/1200/17, суддя  
Ромазан В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Тлумацький районний суд Івано-Франківської обл. 
(адреса суду: 78000, Івано-Франківська обл., м. Тлумач, 
вул. Винниченка,14а) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться 04.09.2017 о 13:00 
до Сокайлюк Ярослав Дмитрович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 78001, Івано-Франківська обл., м. Тлумач, 
вул. Винниченка, буд. 41, кв. 10) справа № 353/433/17, 
суддя Лущак Н. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Славутицький міський суд Київської області (адреса 
суду: 07100, Київська обл., м. Славутич, Ленінградський 
квартал, 3-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться 04.09.2017 о 09:00 до Ліц-
манова Світлана Євгенівна (останнє відоме місце реє-
страції: 07100, Київська обл., м. Славутич, кв-л Білго-
родський, буд. 2, кв. 18) справа № 377/610/17, суддя  
Теремецька Н. Ф.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Підозрюваному Целіку Максиму Миколайовичу, 18.03.1984 
р.н., проживаючому та зареєстрованому за адресою: Сумська 
область, м. Шостка, вул. Озерна (Бабушкіна), буд. 41-А, кв. 32, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України необхідно 
з’явитися 04.09.2017р. о 10.00 год. до слідчого відділення Шост-
кинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Наці-
ональної поліції в Сумській області за адресою: Сумська область, 
м. Шостка, вул. Свободи (Карла Маркса), буд. 67-А, до старшо-
го слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управлін-
ня Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю. О., для 
ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 12012200110000247, у зв’язку з завер-
шенням досудового розслідування.

Приморський районний суд м. Маріуполя Доне-
цької області викликає відповідача в судове засідан-
ня у цивільній справі за позовом Дуплік Віри Олек-
сандрівни до Дуплика Андрія Миколайовича, третя 
особа: Дуплик Марина Миколаївна, про визнання 
особи такою, що втратила право користування жи-
лим приміщенням, яке відбудеться 11 вересня 2017 
року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою:  
м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-а, каб. 9.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неяв-
ки до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням і питання про ухвалення додаткового рі-
шення у справі буде розглянуто по суті за наявними 
матеріалами справи.

Головуючий суддя Є. Г. Митрофанова

Ковпаківський районний суд м. Суми викли-
кає в судове засідання Ляшенка Олександра Бо-
рисовича (який був зареєстрований за адресою: 
м. Суми, вул. Праці, гуртожиток № 1), як відпо-
відача по цивільній справі за позовом Антонюк 
Катерини Володимирівни про позбавлення бать-
ківських прав, третя особа: Служба у справах ді-
тей Сумської міської ради. Судове засідання від-
будеться 21.09.2017 року о 14.00 год. Прошу 
з’явитися до суду на вказаний час за адресою:  
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судових 
засідань № 12.

Суддя В. Г. Костенко

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської 
обл. (адреса суду: 56500, Миколаївська обл., м. Возне-
сенськ, вул. Кібріка, 11) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться 04.09.2017 
о 09:40 до Дербашян Степан Торосович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 56501, Миколаївська обл.,  
м. Вознесенськ, вул. Декабристів, буд. 10) справа  
№ 473/2586/17, суддя Вуїв О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Камер-
тон» (код 32578758, Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська, 1) 
проводиться конкурс із визначення торгуючої організації, яка буде заді-
яна як організатор проведення торгів (аукціону) з продажу майна борж-
ника у процедурі банкрутства. Пропозиції щодо порядку, умов та стро-
ків проведення торгів (аукціону), суми винагороди, інформація щодо 
досвіду роботи з проведення аукціонів, наявність ліцензії на здійснення 
діяльності тощо, приймаються за адресою: 43025, м. Луцьк, пp-т Волі, 
19/4 (електронна адреса: аk _241@ukr.net) до 08.09.2017 р.

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області, який знаходить-
ся за адресою: вул. Свободи, 63, м. Шостка, Сумська область, викликає 
Мельніченка Дмитра Петровича, 01.04.1982 р.н., та Мельніченка Вади-
ма Петровича, 28.04.1973 р.н., у судове засідання, яке відбудеться 27 
вересня 2017 року о 12 год. 30 хв. у цивільній справі за позовом ТОВ 
«ШП «Харківенергоремонт» до Мельніченка Д. П., Мельніченка В. П. 
про стягнення заборгованості.

Суддя А. Р. Курбанова

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області, який знаходить-
ся за адресою: вул. Свободи, 63, м. Шостка, Сумська область, викли-
кає Вишневську Валентину Іванівну, 20 січня 1964 року народження, в 
судове засідання, призначене на 4 жовтня 2017 року о 16 год. 00 хв. у 
цивільній справі за позовом Даниленка Романа Миколайовича в особі 
представника за довіреністю Островської Ганни Вікторівни до Вишнев-
ської Валентини Іванівни, третя особа: Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Жилкомсервіс», про стягнення шкоди, завданої залит-
тям квартири.

Суддя Т. В. Литвинко

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 серпня 2017 р. № 612 
Київ

Про внесення змін до Державної цільової програми «Національний план 
дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період 

до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706 (Офіційний вісник Украї-
ни, 2012 р., № 59, ст. 2369), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 серпня 2017 р. № 612

ЗМІНИ,  
що вносяться до Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів»  

на період до 2020 року

1. В абзаці першому розділу «Обсяги та джерела фінансування» слова «державного бюджету» замінити словами 
«державного і місцевих бюджетів та інших джерел».

2. Розділ III додатка 2 до Програми доповнити пунктом 2 такого змісту:

«Найменування 
завдання

Наймену-
вання показ-

ника

Значення показника

Найменування  
заходу

Відповідальні  
за виконання

Джерела  
фінансування

Прогнозний об-
сяг фінансових 

ресурсів для 
виконання 
завдань,  

млн. гривень

у тому числі за роками

Усього

за роками

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Сприяння до-
ступу особам з 
інвалідністю до 
будівель, споруд 
та приміщень ви-
щих навчальних 
закладів 

кількість за-
кладів

208          1) проведення ін-
вентаризації бу-
дівель, споруд і 
приміщень вищих 
навчальних за-
кладів на предмет 
пристосування 
для потреб осіб з 
інвалідністю 

МОН  
МОЗ 
Мінкультури  
інші центральні 
органи виконав-
чої влади, об-
ласні, Київська 
міська держад-
міністрації, що 
мають у підпо-
рядкуванні ви-
щі навчальні за-
клади

у межах коштів 
державного та 
місцевого бю-
джетів, а також 
із залученням 
інших джерел

          

         2) забезпечення 
дотримання під 
час проектуван-
ня, будівництва 
та реконструк-
ції будівель, спо-
руд і приміщень 
вищих навчаль-
них закладів ви-
мог державних 
будівельних норм 
(ДБН В.2.2-3-97, 
ДБН В.2.2-9, ДБН 
В.2.2-17)

МОН 
МОЗ  
Мінкультури 
інші центральні 
органи виконав-
чої влади, об-
ласні, Київська 
міська держад-
міністрації, що 
мають у підпо-
рядкуванні ви-
щі навчальні за-
клади

у межах ко-
штів державно-
го та місцевого 
бюджетів, а та-
кож із залучен-
ням інших дже-
рел».
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оголошення

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

Ємільчинський районний суд Житомирської області викликає від-
повідача Савчука Андрія Петровича у цивільній справі №277/610/17 за 
позовом Провороцької Марини Михайлівни до Савчука Андрія Петро-
вича про стягнення аліментів у судове засідання, яке відбудеться 11 
вересня 2017 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Житомирська 
область, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсут-
ності Савчука Андрія Петровича за наявними в ній доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням оголошення про виклик, 
відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя В. А. Гресько

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІМ-БУД-3» (код 
ЄДРПОУ 33596228, місцезнаходження якого: 01004, м. Київ, вул. 
Л. Дарвіна, 8, літ. А) повідомляє про втрату та розшук оригіналів 
наступних документів: рішення Постійно діючого третейського 
суду при Асоціації «Київтрансбуд» від 15.12.2008 у справі № 3/82; 
ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 27.01.2009 
у справі № 6-13/09 p.; Реєстраційного посвідчення Київського 
міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права влас-
ності на об’єкти нерухомого майна № 022829 від 19.02.2009. 
Осіб, які знайшли вищевказані документи, просимо поверну-
ти їх ТОВ «ДІМ-БУД-3» за винагороду. Контактні телефони:  
(044) 411-51-26; (050) 331-65-67.

У провадженні Дергачівського районного суду Харківської облас-
ті знаходиться цивільна справа №619/1985/17 за позовом Богачен-
ко Дар’ї Олександрівни до Однорога Олександра Анатолійовича про 
визнання особи такою, яка втратила право користування житловим 
приміщенням.

Однорог Олександр Анатолійович, який зареєстрований за адре-
сою: смт. Солоницівка Дергачівського району Харківської обл., вул. 
Незалежності, 7, кв. 37, викликається як відповідач на судове засі-
дання на 19 вересня 2017 року о 09.30 в каб. № 4 у приміщенні Дерга-
чівського районного суду Харківської обл. (м. Дергачі, вул 1-го Трав-
ня, 63).

Суддя І. М. Нечипоренко

Вважати недійсними 
поліси та стікери 

обов’язкового 
страхування цивільно-

правової відповідальності 
власників наземних 

транспортних засобів 
КФ ПрАТ СК «Оранта-Січ», 

у зв’язку з втратою: 
№ АК/6014194, АК/6014195.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна спра-
ва за позовом Сокольникова Максима Юрійовича до Сокольникової Олени 
Олександрівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка Сокольникова Олена Олександрівна, 21.10.1985 р.н. 
(квартал Металіргів, буд. 6, кв. 55, м. Макіївка, 86100) викликається до 
суду як відповідачка на 16 жовтня 2017 року о 16.30 годині в приміщен-
ні суду за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, 
каб. 10, 16.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідачка по-
винна повідомити суд причини неявки, інакше справа буде розглянута в 
її відсутність.

Суддя Шатілова Л. Г.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове 
засідання Халафа Раджи Ібрагіма як відповідача по цивільній 
справі Кравцової Олени Миколаївни до Халафа Раджи Ібрагі-
ма, третя особа: Шевченківська районна в місті Києві держав-
на адміністрація, як Орган опіки та піклування про позбавлен-
ня батьківських прав, яке відбудеться 14.11.2017 р. о 13.00 
год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, 
каб. 408. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа бу-
де розглядатися за наявними в ній доказами.

Суддя Піхур О. В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕР-
НИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» повідомляє, що відповід-
но до Рішення позачергових загальних зборів акціонерів  
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (Протокол №2 від 01.08.2017р.) та Рі-
шення Національного банку України від 18.08.2017р. №303 
АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» реорганізується шляхом приєднання 
до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за спрощеною процедурою, пе-
редбаченою статтею 1 Закону України «Про спрощення про-
цедур реорганізації та капіталізації банків».

АБ «УКРГАЗБАНК» 
повідомляє про зміну 

власника квартири №26 
за адресою: м. Київ, 
вул. Гарматна, 18. 

Вищевказане майно 
належить 

АБ «УКРГАЗБАНК» 
на праві власності.

Високопільський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74000, Херсон-
ська обл., смт Високопілля, вул. Червоноармійська,104) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

25.09.2017 о 13:30 до Єгоян Зварт (останнє відоме місце реєстрації: 74022, 
Херсонська обл., Високопільський р-н, смт Архангельське, вул. Суворова, буд. 5) 
справа № 652/344/17, суддя Дригваль В. М.

25.09.2017 о 14:00 до Месников Володимир Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 74041, Херсонська обл., Високопільський р-н, с. Ольгине, вул. Бу-
дьонного, буд.  70) справа № 652/340/17, суддя Дригваль В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Покровський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53600, Дні-
пропетровська обл., смт Покровське, вул. К. Маркса, 134) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

14.09.2017 о 08:15 до Рожкова Олена Володимирівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 53610, Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт Просяна, вул. Мічу-
ріна, буд. 17) справа № 189/816/17, суддя Пустовар О. С.

29.09.2017 о 09:00 до Грінько Наталя Владиславівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 53600, Дніпропетровська обл., смт Покровське, вул. Карла Маркса,  
буд. 178) справа № 189/817/17, суддя Пустовар Е. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу  
№ 233/3407/17 за позовом Гладкової Тетяни Вадимівни до Романця Володимира 
Володимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спо-
ру, – Орган опіки та піклування виконавчого комітету Індустріальної районної у 
місті Дніпропетровську ради, про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без 
згоди та супроводу батька.

Відповідач у справі: Романець Володимир Володимирович, 12.09.1980 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації (проживання) якого: м. Макіївка, с. Горького,  
вул. Малиновського, буд. 52, кв. 62, викликається до суду на 5 вересня 2017 року 
об 11.00 годині, каб. №15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по цивільній 
справі за позовом Драпейковської Юлії Вікторівни до Гагана Святос-
лава Миколайовича, 3-тя особа: приватний нотаріус Білоцерківського 
міського нотаріального округу Київської області Дуб Наталія Миколаїв-
на про визнання договору купівлі-продажу недійсним, викликає до су-
ду: Гагана Святослава Миколайовича, останнє відоме місце реєстрації 
за адресою: м. Біла Церква, вул. Щорса, 4, кв. 38 Київської області.

Судове засідання відбудеться 06.09.2017 року о 09 год. 00 хв. у при-
міщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області за 
адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7, зал су-
дового засідання № 1, суддя Дмитренко A. M.

В разі неявки відповідача до суду, справу буде розглянуто в його від-
сутність.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області знаходиться 
цивільна справа № 2/243/2760/2017 за позовом Костенко Олени Валентинівни до Заго-
родникова Романа Миколайовича, Коханюк Римми Григорівни, Глотової Олени Володи-
мирівни, за участю третьої особи — Глотова Володимира Івановича, про стягнення ко-
штів, зобов’язання вчинити певні дії.

Розгляд справи по суті відбудеться 04.09.2017 року о 14 год. 00 хв. та 07.09.2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідачів: Загородникова Романа Миколайовича, адреса проживання — До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Дубініна, буд. 7, кв. 9; Коханюк Римми Григорівни, 
адреса проживання — Донецька область, м. Горлівка, вул. Магістральна, буд. 15, кв. 
421 — обов’язкова. У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто без їхньої участі!

Відповідачам пропонується подати свої заперечення проти позову та докази.
При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

Рубінський Вадим Анатолійович, 28.02.1962 року народження, останнє місце 
проживання чи мешкання: 51900, Дніпропетровська область, місто Кам’янське, 
вул. Харківська, будинок 23, квартира 14, викликається у відкрите судове засідан-
ня як відповідач на 13.00 годину 5 вересня 2017 року в цивільній справі за позо-
вом Рубінської Лариси Валеріївни до Рубінського Вадима Анатолійовича про ви-
знання нерухомого майна особистою приватною власністю.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням 
судді Решетник Т. О. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 
1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі, від-
повідач Рубінський Вадим Анатолійович вважається повідомленим про час і міс-
це розгляду справи.

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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповіда-
чів: Давиденка Андрія Борисовича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Шалабали, 2а/8), Давиденко Ганну 
Анатоліївну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Кадіївка, 
вул. Заводський проїзд, 62/1) у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви №428/4536/17 за позовом ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» в 
особі філії – Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Давиден-
ка Андрія Борисовича, Давиденко Ганни Анатоліївни про стягнення боргу, яке 
відбудеться 04.09.2017 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У 
разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового 
провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження № 415/7339/15-к, стосовно Галімуліна Володимира Юрійовича, 5 
липня 1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, яке здійснюється за відсутності обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович, зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, місто Привілля, вул. Чапаєва, буд. 6.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Галімуліна Володимира Юрійовича на судовий розгляд, який відбудеть-
ся 4 вересня 2017 року о 09.30 годині в залі судових засідань Лисичанського місько-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися колегією суддів у складі: головуючого 
судді Старікової M. M., суддів Березіна А. Г., Фастовця В. М.

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу активів ПАТ «КЛАСИКБАНК»

Номери лотів: Q8164b16394
Короткий опис активів в лоті Право вимоги за дебіторською заборгованістю
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

5 вересня 2017 року

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

Точний час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону по кожному 
лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://torgi.fg.gov.ua/143970

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповіда-
чів: Фурсова Едуарда Миколайовича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Хрунічева, 21/39), Терещенка Сер-
гія Петровича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Кадіїв-
ка, вул. Лобачевського, 58б/17) у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви №428/3091/17 за позовом ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» в 
особі філії – Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Фурсо-
ва Едуарда Миколайовича, Терещенка Сергія Петровича про стягнення бор-
гу, яке відбудеться 04.09.2017 року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 
19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповіда-
чів: Деркач Анжелу Михайлівну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. 395-ї Шахтарської дивізії, 11/1), Несте-
ренка Володимира Володимировича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Кадіївка, вул. 395-ї Шахтарської дивізії, 11/1) у судове засі-
дання з розгляду цивільної справи №428/3090/17 за позовом ПАТ КБ «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії – Луганського обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Деркач Анжели Михайлівни, Нестеренка Володи-
мира Володимировича про стягнення боргу, яке відбудеться 04.09.2017 ро-
ку о 15 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане су-
дове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповіда-
чів: Солодову Ларису Анатоліївну (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. 60 років Жовтня, 17а/54), Ткачо-
ва Василя Васильовича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, 
м. Алмазна, вул. Серго, 80) у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви №428/5228/17 за позовом ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» 
в особі філії – Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Соло-
дової Лариси Анатоліївни, Ткачова Василя Васильовича про стягнення бор-
гу, яке відбудеться 04.09.2017 року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 
19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської області від 28 
квітня 2017 року прийнято до провадження обвинувальний акт, вне-
сений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22016080000000002 відносно Гаврилішина Олексія Володимиро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Гаврилішин Олексій Воло-
димирович у судове засідання, яке відкладено на 4 вересня 2017 року о 
15 годині 30 хвилин та відбудеться в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення, обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповіда-
чів: Алонцеву Валентину Іванівну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Олімпійська, 11/33), Копач Тетяну Іва-
нівну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Кадіївка (Ста-
ханов), вул. Стаханова, 1а/25), Назарову Світлану Олександрівну (останнє ві-
доме місце реєстрації: Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Стаха-
нова, 1а/25) у судове засідання з розгляду цивільної справи №428/5121/17 за 
позовом КС «Імперіал ЛТД» до Алонцевої Валентини Іванівни, Копач Тетя-
ни Іванівни, Назарової Світлани Олександрівни про стягнення боргу, яке від-
будеться 04.09.2017 року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У 
разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповіда-
чів: Олійник Світлану Стефанівну (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Луганська, 79), Мельнікову Іри-
ну Анатоліївну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Ка-
діївка (Стаханов), вул. Фестивальна, 57/9), Черкашину Юлію Станіславівну 
(останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), 
пров. Червона Зірка, 12/5) у судове засідання з розгляду цивільної справи 
№428/6368/17 за позовом КС «Імперіал ЛТД» до Олійник Світлани Стефанів-
ни, Мельникової Ірини Анатоліївни, Черкашиної Юлії Станіславівни про стяг-
нення боргу, яке відбудеться 04.09.2017 року о 16 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме 
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сокирянський районний суд Чернівець-
кої обл. (адреса суду: 60200, Чернівецька обл.,  
м. Сокиряни,  вул. Шевченка, 7) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться   07.09.2017 о 10:00 до Рудне-
ва Василина Миколаївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 60200, Чернівецька обл., м. Сокиря-
ни, вул. Толбухіна, буд. 4) справа № 722/771/17, 
суддя Побережна О. Д.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Прилуцький міськрайонний суд (адреса су-
ду: 17507, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. 
Котляревського, 62) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться  05.09.2017 о 10:00 до Жогло Альона 
Володимирівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. 
Садова, буд. 60, кв. 405) справа № 742/2173/17,  
суддя Коваленко А. В.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

  Татарбунарський районний суд викли-
кає на судове засідання Отрублянка Воло-
димира Івановича,  1973 року народжен-
ня, на 04 вересня 2017 року на 10 год.  
30 хв. як відповідача по справі за позо-
вною заявою Отрублянко Марії Іванівни 
до Отрублянка Володимира Івановича про 
позбавлення права користування житло-
вим будинком. В разі неявки відповідача 
в судове засідання або визнання причи-
ни його неявки неповажною, справа може 
бути розглянута за його відсутності.

Суддя Семенюк Л. А.

Апеляційний суд Дніпропетровської облас-
ті (адреса суду: 49000, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк», про стягнення заборгованості, у судове 
засідання, яке відбудеться 07.11.2017 о 10:00 до 
Мартинюк Тетяна Олегiвна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 21000, Вiнницька обл., м. Вiнниця, 
вул. Космонавтiв, буд. 39, кв. 130) справа  
№ 22ц/774/84/17, суддя Красвітна Т. П.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької 
обл. (адреса суду: 32400, Хмельницька обл.,  
м. Дунаївці, вул. Красінських, 11) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про 
стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться  26.09.2017 о 08:00 до Та-
цій Сергій Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 32472, Хмельницька обл., Дунає-
вецький р-н, с. Лисець, -) справа № 674/644/17,  
суддя Шклярук В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.  
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.
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Автозаводський районний суд м. Кременчука 
(адреса суду: 39614, Полтавська обл., м. Кремен-
чук, вул. Першотравнева, 29/5) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

19.10.2017 о 08:50 до Елібегов Рома Михалович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39623, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Московська, буд. 29, кв. 49) 
справа № 524/4320/17, суддя Кривич Ж. О.

07.11.2017 о 10:45 до Голозубов Володимир Петро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, вул. Пролетарська, буд. 29/35, 
кв. 7) справа № 524/4635/17, суддя Кривич Ж. О.

07.11.2017 о 10:30 до Бальчикова Катерина Воло-
димирівна (останнє відоме місце реєстрації: 39628, 
Полтавська обл., м. Кременчук, пр. 50 років Жовтня, 
буд. 29, кв. 6) справа № 524/4753/17, суддя Кривич 
Ж. О.

07.11.2017 о 10:15 до Остренко Дмитро Анатолі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 39600, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, пр. 50 р. Жовтня, буд. 8,  
кв. 33) справа № 524/4633/17, суддя Кривич Ж. О.

13.11.2017 о 09:45 до Акбаєв Сергій Джагафаро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 39622, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, пр. 50 років Жовтня, буд. 
49, кв. 24) справа № 524/4909/17, суддя Кривич Ж. О.

14.11.2017 о 10:30 до Федоров Антон Павлович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39617, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Горького, буд. 28, кв. 46) 
справа № 524/3394/17, суддя Кривич Ж. О.

15.11.2017 о 09:15 до Буйдаков Віталій Юрійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 39611, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, вул. Петровського, буд. 85,  
кв. 58) справа № 524/4914/17, суддя Кривич Ж. О.

15.11.2017 о 09:45 до Турбаєвський Андрій Ми-
колайович (останнє відоме місце реєстрації: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тельмана, буд. 
62, кв. 26) справа № 524/4897/17, суддя Кривич Ж. О.

15.11.2017 о 10:00 до Криловський Олександр 
Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 
39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Гвардій-
ська, буд. 7, кв. 139) справа № 524/4921/17, суддя 
Кривич Ж. О.

15.11.2017 о 10:30 до Зязін Євген Григорович 
(останнє відоме місце реєстрації: 39600, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Новокагамлицька, буд. 17, 
кв. 2) справа № 524/4916/17, суддя Кривич Ж. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Попаснянський районний суд Луганської облас-
ті викликає обвинуваченого Пачковського Миколу 
Анатолійовича, 27.0.1966 року народження, зареє-
строваного за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Миронівська, 6/11, щодо якого здійсню-
ється спеціальне судове провадження, у судове засі-
дання по кримінальному провадженню №423/381/17 
по обвинуваченню Пачковського Миколи Анатолійо-
вича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України, яке відбудеться 4 вересня 2017 року о 10 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Суддя І. В. Лизенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачку Козлову Валентину Павлів-
ну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область,  
м. Кадіївка (Стаханов), вул. 60 років Октября, буд. 44,  
кв. 111) у судове засідання з розгляду цивільної справи 
за позовом Управління праці та соціального захисту на-
селення Червоноградської міської ради до Козлової Ва-
лентини Павлівни про стягнення надмірно виплачених ко-
штів, яке відбудеться 04.09.2017 року о 09 годині 30 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неяв-
ки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Міхна Сергія Вікторовича (останнє 
відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Кадіївка 
(Стаханов), вул. Юних Ленінців, 13/7, у судове засідання 
з розгляду цивільної справи №428/5111/17 за позовом 
Міхно Юлії Олександрівни до Міхна Сергія Вікторовича 
про розірвання шлюбу, яке відбудеться 04.09.2017 року 
о 13 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Мельника Геннадія Васильови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, 
м. Ірміно, вул. Іжевська, 5, у судове засідання з розгля-
ду цивільної справи № 428/4767/17 за позовом Мельник 
Дар’ї Олександрівни до Мельника Геннадія Васильовича 
про розірвання шлюбу, яке відбудеться 04.09.2017 року 
о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Смородінову Тетяну Леонідів-
ну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область,  
м. Кадіївка (Стаханов), вул. Шосейна, 16/17, у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи № 428/5093/17 за 
позовом Смородінова Олександра Сергійовича до Смо-
родінової Тетяни Леонідівни про розірвання шлюбу, яке 
відбудеться 04.09.2017 року об 11 годині 00 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неяв-
ки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Жевоженка Володимира Олексі-
йовича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Кадіївка (Стаханов), пров. Миру, 1/1, у судове 
засідання з розгляду цивільної справи № 428/5476/17 за 
позовом Жевоженко Діни Сергіївни до Жевоженка Во-
лодимира Олексійовича про розірвання шлюбу, яке від-
будеться 04.09.2017 року о 13 годині 30 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вка-
зане судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Бородіна В’ячеслава Олексійови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, 
м. Кадіївка (Стаханов), вул. 1-Нова, буд. 16, у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи № 428/3093/17 за 
позовом Бородіної Ірини Олександрівни до Бородіна 
В’ячеслава Олексійовича про розірвання шлюбу, яке від-
будеться 04.09.2017 року о 14 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вка-
зане судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Солодку Світлану Володимирів-
ну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Генерала Лашина, 185/85) у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи № 428/4668/17 за 
позовом Солодкого Віталія Федоровича до Солодкої 
Світлани Володимирівни про розірвання шлюбу, яке від-
будеться 04.09.2017 року о 14 годині 30 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вка-
зане судове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
повідомляє Суворову Євгену Вікторовичу, мешкан-
цю міста Кадіївка (Стаханов) Луганської області, що 
8 червня 2017 року ухвалено заочне рішення по ци-
вільній справі № 428/3799/17 за позовом Закрито-
го акціонерного товариства «Єврофінанс» м. Запо-
ріжжя в особі: ліквідатора ЗАТ «Єврофінанс» арбі-
тражного керуючого Саєнка В. В. до Суворова Євге-
на Вікторовича про витребування майна з чужого не-
законного володіння та визнання права власності на 
транспортний засіб, яким позовні вимоги задоволе-
ні повністю.

Суддя І. О. Юзефович

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-
ласті по цивільній справі за позовом Коменотрус 
Олени Вікторівни до Коменотруса Ігоря Леонідовича 
про розірвання шлюбу викликає до суду: Коменотру-
са Ігоря Леонідовича, останнє відоме місце реєстра-
ції за адресою: вул. Олеся Гончара, 4, кв. 13, м. Біла 
Церква Київської області.

Судове засідання відбудеться 13.09.2017 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні Білоцерківського міськра-
йонного суду Київської області за адресою: Київська 
область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7, зал су-
дового засідання № 1, суддя Дмитренко A. M.

В разі неявки відповідача до суду, справу буде 
розглянуто в його відсутність.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області повідомляє, що 06.09.2017 року о 
16.30 годині в приміщенні Новомосковського міськ-
районного суду Дніпропетровської області (м. Но-
вомосковськ, пров. Козацький, 8) під головуванням 
судді Городецького Д.І. відбудеться розгляд цивіль-
ної справи №183/969/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства «АКТАБАНК» до Бабенка Ана-
толія Павловича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Як відповідач судом викликається Бабенко Ана-
толій Павлович, 26.07.1961 року народження, місце 
проживання якого суду невідомо.

Суддя Д. І. Городецький

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 

відповідачку Ромм Ларису Георгіївну, місце реєстра-

ції якої: м. Київ, вул. Лаврухіна, 6-Б, кв. 160, у судо-

ве засідання, яке призначене на 05.12.2017 року о 12 

год. 30 хв., для розгляду справи за позовом ПрАТ 

«СК «Арсенал страхування» до Ромм Л. Г. про стяг-

нення заборгованості. Адреса суду: м. Київ, пр. Мая-

ковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

В провадженні Новоайдарського районно-
го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 12016130500000553 від 03.08.2016 року за обви-
нуваченням Барановської Любові Пантелїївни у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 369 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинува-
чену Барановську Любов Пантеліївну, 04.06.1939 
р.н., яка зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, смт Слов’яносербськ, пров. Дікалово, буд. 1,  
кв. 50, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
04.09.2017 року о 17 годині 00 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, 
вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судово-
го засідання і вживає заходів до забезпечення його 
прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в поряд-
ку передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Вінницький районний суд Вінницької обл. (адреса 
суду: 21009, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Винни-
ченка, 27) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

22.09.2017 о 09:45 до Казмирук Валентина Вікто-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 23234, Ві-
нницька обл., Вінницький р-н, с. Лука-Мелешківська, 
вул. Щорса, буд. 37) справа № 128/2091/17, суддя 
Саєнко О. Б.

02.10.2017 о 12:30 до Мусієнко Олександр Михай-
лович (останнє відоме місце реєстрації: 23205, Ві-
нницька обл., Вінницький р-н, с. Писарівка, вул. Лені-
на, буд. 109) справа № 128/1507/17, суддя Саєнко О. Б.

28.09.2017 о 16:00 до Костюк Станіслав Станісла-
вович (останнє відоме місце реєстрації: 23252, Ві-
нницька обл., Вінницький р-н, смт Вороновиця, вул. 
Степана Олійника, буд. 67а) справа № 128/1205/17, 
суддя Бондаренко О. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

ОГОЛОШЕННЯ
про створення реєстру інвесторів  
будівництва житлового будинку  

по вул. Степана Руданського, 9 А у м. Києві
 Шановні громадяни,

у зв’язку зі зміною власників та керівництва ТОВ 
«Соціальна молодіжна ініціатива» (вул. Степана Ру-
данського, 3 А у м. Києві, код ЄДРПОУ 32658052) 
створюється реєстр інвесторів будівництва жит-
лового будинку по вул. Степана Руданського, 9 А у  
м. Києві. З метою внесення в реєстр інвесторів, про-
симо всіх громадян, які інвестували в будівництво 
житлового будинку по вул. Степана Руданського, 
9 А у м. Києві або стали власниками майнових прав у 
інший спосіб, надати:

— копію Договору купівлі продажу майнових прав  
або інші правовстановлюючі документи;

— підтвердження здійснення оплати за даними 
Договорами.

Документи надавати до відділу продажу за адре-
сою: м. Київ, вул. Степана Руданського, 3 А.

Звертаємо увагу!!! Термін реєстрації до 27 жовтня 
2017 року.

Відділ продажу працює:
понеділок-четвер з 10.00 до 17.00.
п’ятниця з 10.00 до 15.00.
субота-неділя – вихідний.   
тел. для довідок: +38 (067) 323-86-14
e-mail: Doc.cmi2017@gmail.com.

Каташинська Вікторія Василівна викликається як від-
повідачка по справі за позовом Лободи Ганни Ігорівни 
до Каташинської Вікторії Василівни, треті особи: житло-
во-комунальне підприємство «Житло «Центр», Лобода 
Володимир Васильович, про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням, у 
судове засідання, яке відбудеться 05.09.2017 р. о 10.00 
год. у приміщенні Жовтневого районного суду м. Маріу-
поля Донецької області за адресою: 87500, м. Маріуполь, 
пр. Металургів, 31. Суддя по справі Васильченко О. Г. По-
зивач по справі: Лобода Ганна Ігорівна.

У разі неявки повідомити суд про причини неявки, 
інакше справу буде вирішено на підставі наявних у ній 
документів.

Обухівський районний суд Київської облас-
ті по цивільній справі 2-866/17 за позовом ПрАТ 
«Київобленеpгo» викликає як відповідачку Сардак 
Лідію Василівну на 6 вересня 2017 року о 10 годи-
ні 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Потабенко Л. В. у приміщенні Обухівського ра-
йонного суду Київської області за адресою: Київська 
обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідачки в судове засідання 
справа буде розглянута в її відсутність на підставі на-
явних у ній доказів.

Чернівецький районний суд (вул. Незалежності, 20, с. Мазурівка Черні-
вецького району Вінницької області) викликає як відповідачів: Старжинську 
Ірину Григорівну, Лубинця Леоніда Петровича, Старжинського Олександра 
Петровича, Брухаль Іванну Володимирівну в цивільній справі № 150/401/17 
(головуючий суддя Кушнір Б. Б.) за позовом Брухаля Миколи Олександрови-
ча до Брухаля Володимира Олександровича, Старжинської Ірини Григорівни, 
Лубинця Леоніда Петровича, Старжинського Олександра Петровича, Мура-
дова Максима Володимировича, Брухаль Іванни Володимирівни про визна-
ння їх такими, що втратили право на користування житловим приміщенням 
та зняття з реєстраційного обліку.

Судовий розгляд справи призначено на 13 годину 00 хвилин 11 вересня 
2017 року за вищевказаною адресою. В разі неявки до суду справу може бу-
ти розглянуто у їхню відсутність на підставі наявних у ній доказів.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області викликає в 
судове засідання відповідача Донця Євгена Михайловича, 16.05.1990 
року народження, по цивільній справі №190/808/17 за позовом Донець 
Юлії Володимирівни до Донця Євгена Михайловича про стягнення алі-
ментів на утримання неповнолітньої дитини.

Судове засідання відбудеться об 11 год. 00 хв. 19 вересня 2017 року 
в приміщенні П’ятихатського районного суду Дніпропетровської облас-
ті за адресою: 52100, м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114, зал судових за-
сідань №2, суддя Митошоп В. М.

Роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст.74 ЦПК України, з опубліку-
ванням оголошення про виклик – відповідач вважається повідомленим 
про час та місце розгляду справи і в разі неявки відповідача в судове 
засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами у вашу від-
сутність.

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї-
ни викликає Козіну Маргариту Євгенівну, 19.11.1998 року народження, 
останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Героїв Круг, буд. 78, 
кв. 138, як відповідачку в цивільній справі за позовом Романової Ка-
терини Михайлівни до Козіної Маргарити Євгенівни, третя особа: За-
річний районний відділ у м. Суми Державної міграційної служби Укра-
їни, про визнання особи такою, що втратила право користування жит-
лом, у судове засідання на 29 вересня 2017 року о 13.30 годині за адре-
сою: м. Суми, вул. Академічна, 13, кабінет № 506, головуючий по спра-
ві суддя Кривцова Г. В.

До зазначеної дати відповідачці пропонується надати пояснення або 
заперечення на позов та докази на їх підтвердження. У разі неявки від-
повідачки справа буде розглядатися в її відсутність в заочному порядку.

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Кутько Любов Пе-
трівну, 1960 р.н., останнє відоме місце реєстрації: с. Вільшана, вул. 40-річчя Пере-
моги, 48 Дворічанського району Харківської області, як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 618/635/17, провадження № 2/618/219/17 за позовом 
Кутька Миколи Івановича до Кутько Любові Петрівни про розірвання шлюбу, при-
значене на 4 вересня 2017 року о 08.30 год. Судове засідання відбудеться в залі  
№ 2 приміщення Дворічанського районного суду Харківської області за адресою: 
смт Дворічна, вул. Осіння, 1 Дворічанського району Харківської області. За не-
можливості явки відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини неявки. 
У разі неявки до суду на зазначений день та час без поважних причин, неповідо-
млення про причини неявки, справа буде розглянута за відсутності відповідачки 
на підставі наявних доказів із постановленням заочного рішення.

Суддя Ю. М. Гніздилов

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судо-
ве засідання відповідача по справі № 409/999/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк Укра-
їни» до Парфьонова Ігоря Михайловича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12.09.2017 року о 15.00 год. (резервна 
дата на 26.09.2017 року о 15.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська 
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач: Парфьонов Ігор Михайлович, адреса: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Привозна, буд. 91.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду  
Крамаренко А. І. знаходиться цивільна справа за позовом №310/2791/17 
за позовом Корнієнко Оксани Юріївни до Корнієнка Руслана Володими-
ровича, третя особа: Орган опіки та піклування в особі виконавчого ко-
мітету Бердянської міської ради, про стягнення аліментів, позбавлення 
батьківських прав.

Розгляд справи призначено на 06.09.2017 року о 13.00 годині в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. 502 Запорізької області, суддя Крамаренко 
А. І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача: Корнієнка Руслана Володимировича.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними в ній 

матеріалами.
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оголошення

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

Оголошення 
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів

ТОВ «Е-ТЕНДЕР»
Номер лота: Q80126b16704
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість нежитлова.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону: 18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/18733
 

ТБ «ПОЛОНЕКС»
Номер лота: Q80426b16737-Q80426b16740
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/18836-18092017-9360

 
ТБ «БІРЖА.ОНЛАЙН»

Номер лота: Q80526b16741-Q80526b16744
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/18832-18092017-9358

 
ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»

Номер лота: Q80626b16745-Q80626b16748
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/18831-18092017-9356

 
ТБ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ»

Номер лота: Q80726b16749-Q80726b16752
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/18852-18092017-9355

 
ТБ «КИЇВСЬКИЙ ІНСАЙДЕРСЬКИЙ ФОНД»

Номер лота: Q80826b16753-Q80826b16756
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/18837-18092017-9366

 
ТОВ «НЬЮТЕНД»

Номер лота: Q80926b16757-Q80926b16760
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/18838-18092017-9368

 
ТБ «КАТЕРИНОСЛАВСЬКА»

Номер лота: Q81026b16761-Q81026b16764
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/18849-18092017-9370

 
ТОВ «НВП «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Номер лота: Q81126b16765-Q81126b16769
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/18854-18092017-9371

 
ТБ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ»

Номер лота: Q81226b16770-Q81226b16773
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/18851-18092017-9381

 
ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУП»

Номер лота: Q81326b16774-Q81326b16778
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/18850-18092017-9377

 
ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»

Номер лота: Q81426b16779-Q81426b16782
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/18778-9342
 

ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА ТОВАРНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА»

Номер лота: Q81526b16783-Q81526b16786
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/18780-9340
 

ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»

Номер лота: Q81626b16787-Q81626b16790
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/18848-18092017-9353

 
ТОВ «МТ-ТЕХ ВІДОЛ»

Номер лота: Q81726b16791-Q81726b16795
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/18759-9303
 

ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ»

Номер лота: Q81826b16796-Q81826b16799
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/18762-9305
 

ТБ «ПЕРША УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА «УКРАЇНА»

Номер лота: Q81926b16800-Q81926b16804
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/18958-9439
 

ТБ «ІННЕКС»

Номер лота: Q82026b16805-Q82026b16809
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/18957-9438
 

ТБ «КМФБ»

Номер лота: Q82126b16810-Q82126b16813
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/18853-18092017-9382

 
ТОВ «ОСБП»

Номер лота: Q82226b16814-Q82226b16817
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/18955-9436

 
ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»

Номер лота: Q82326b16818-Q82326b16821
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.09.2017;02.10.2017;17.10.2017;31.10.2017;
14.11.2017;28.11.2017;12.12.2017;26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/18956-9437
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7  +12 +19  +24 Черкаська  +8  +13  +19  +24
Житомирська +6  +11 +20  +25 Кіровоградська  +8  +13  +19  +24
Чернігівська +6  +11 +19  +24 Полтавська  +8  +13  +17  +22
Сумська +7  +12 +17  +22 Дніпропетровська  +9  +14  +18  +23
Закарпатська +10  +15 +25  +30 Одеська  +10  +15  +24  +29
Рівненська +7  +12 +23  +28 Миколаївська  +9  +14  +22  +27
Львівська +8  +13 +24  +29 Херсонська  +9  +14  +20  +25
Івано-Франківська  +8  +13 +24  +29 Запорізька  +9  +14  +18  +23
Волинська  +8  +13 +23  +28 Харківська  +9  +14  +17  +22
Хмельницька  +6  +11 +22  +27 Донецька  +9  +14  +17  +22
Чернівецька  +8  +13 +24  +29 Луганська  +9  +14  +17  +22
Тернопільська  +7  +12 +23  +28 Крим  +10  +15  +20  +25
Вінницька  +7  +12 +22  +27 Київ +8  +10 +20  +22

Укргiдрометцентр

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового  кур’єра»

Весна-красна, осінь золота 
— такими епітетами оха-

рактеризували люди дві пори 
року. Перша радує нас бурх-
ливим пробудженням приро-
ди, буйноцвітом ланів і садів, 
а друга — щедрими плодами 
землі та швидкоплинною   ча-
рівною  палітрою різнобарв’я.

Нині, незважаючи на  
окремі стихійні збитки, рин-
ки  вщерть наповнені горо-
диною і садовиною. Триває 
гаряча пора на хлібній ниві. 
Тепер аграріям слід подба-
ти, щоб те, що вродило в по-
лі, вчасно і без втрат зібра-
ти. Тільки б серпневі природ-
ні катаклізми не повторили-
ся у вересні. Пожежі в Іспанії 
та Португалії, повені у Пів-
денній  Азії, нищівний ура-
ган «Гарві» у  США, буре-
вії в Україні — це далеко не 
всі біди, яких завдано  людям 
останнього літнього місяця.  
Серпнева спека вже  подеку-
ди позолотила гаї та діброви. 
Цьогоріч зарано почервоні-
ли кетяги горобини і калини. 
За народними прикметами це 
перша ознака, що зима буде 
суворою. Колись наші праді-
ди відзначали початок ново-
го року 1 вересня (за старим 
стилем 14). Нині на цей день 
припадає християнське свя-
то Семена Стовпника і мате-
рі його Марфи.  До нашого ча-
су зберігся народний обряд 
проведення цього свята на 
честь осіннього сонця під на-
звою «Весілля Свічки». Від-
родили його шанувальники 
національних традицій у міс-
ті Тальне на чолі з тодішнім 
директором Черкаського му-
зею історії хліборобства ет-
нологом Василем Федорови-
чем Мициком.  Мені пощас-
тило побачити це дійство 23 
серпня 1997 року на сцені На-
ціонального палацу мистецтв 
«Україна» під час  ІІ Всесвіт-
нього форуму українців у ви-
конанні фольклорного гур-
ту «Оріяни». Із цим святом 
пов’язано, зокрема, багато 
народних прикмет. За добрий 
звичай вважається засилати 
на Семена сватів, а на Покро-
ву (14 жовтня) — справля-

ти весілля. Цього дня розпо-
чинається друге «бабине лі-
то» (з 14 по 21 вересня). Ста-
рі люди кажуть: «На Семена 
до обіду сій-ори, а після обіду 
немає пори». Якщо журавлі 
й гуси відлітають цього дня у 
вирій високо — осінь буде за-
тяжною, а зима пізньою; як-
що низько — зима буде сніж-
ною; якщо білка уже змінила 
хутро — зима буде лагідна. 

Народні синоптики для 
прогнозування погоди беруть 
також до уваги прикмети 21 

вересня — на свято Різдва 
Богородиці (Друга Пречис-
та).  Цього дня з нового бо-
рошна печуть пироги. Під об-
разами ставлять миску куті, 
заправленої спасівським ме-
дом: «Щоб покійні матусі ро-
ду свого аж до дванадцято-
го коліна відчули повагу на-
щадків».  Вважається, що зі-
брані між Першою і Дру-
гою Пречистими приворот-
ні трави володіють чарівними 
властивостями — приверта-
ти хлопця до дівчини, чолові-

ка до жінки і навпаки. «Друга 
Пречиста дощем поливає — 
негаразди змиває», — каже 
народна мудрість. Дощ у цей 
день — до врожайного літа.

23 вересня — Петра і Пав-
ла (осінніх). День осінньо-
го рівнодення. Сонце помітно 
менше посилає тепла на зем-
лю, ночі стають холодніши-
ми. Під стріхами сільські гос-
подарі розвішують кетяги го-
робини та калини: «Щоб за-
хищали оселю від негараз-
дів і нечистої сили». Подеку-
ди збереглася ще одна народ-
на традиція: букет з кетягами 
калини ставлять на підвікон-
ня так, щоб його було видно з 
вулиці. Це ознака, що тут є ді-
вчина на виданні. 

Останнє велике релігій-
не свято у вересні — Здви-
ження Господнє (27 вересня). 
До цього дня господарям слід 
зібрати всю пізню городи-
ну: гарбузи, капусту, морк-
ву, буряки, зимову редьку. 
Останню слід споживати си-
рою, печеною, вареною. Со-
ком редьки лікують застуду. 
Приправлена медом, вона ду-
же корисна для здоров’я. «На 
Здвиження жупан з кожухом 
міняються, а осінь із зимою»,  
каже народне прислів’я. Як-
що буде погожий день — зи-
ма буде лагідна; якщо дощ із 
вітром — зима буде вологою.

«Осінь у комори збіжжя  
збирає, а зима запаси спожи-
ває», — кажуть старі люди. 
Дай нам, Боже, гарний уро-
жай зібрати, щоб до нового 
було що споживати.

Здрастуй, поро золота!
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо журавлі й гуси летять у вирій 
високо, осінь буде затяжною, а зима пізньою

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОСВІТНИЦТВО. Члени ро
дин загиблих учасників АТО із 
Запоріжжя, Мелітополя, Васи
лівського та Новомиколаївсько
го районів відвідали пам’ятні міс
ця Запорізького краю. За дани
ми заступника голови громад
ської організації «Родина козаць
кої звитяги» Костянтина Касья
ненка, такі зустрічі — гарна наго
да дізнатися більше про історію і 
культуру рідної землі, краще по

знайомитися між собою, налаго
дити співпрацю.

Рідні і близькі солдатів та
кож віддали шану невідомим 
захисникам України на Кушу
гумському кладовищі. Подоро
жували до заповідника «Сади
ба Попова» у Василівці. Неза
бутнє враження справили архі
тектура маєтку, захопливі роз
повіді фахівців про династію 
Попових, заселення Василів
щини, будівництво палацового 
комплексу. Наступним пунктом 
маршруту був Національний 

заповідник «Кам’яна могила». 
Більшість екскурсантів уперше 
побували в енергетичній пер
лині України. Вони дізналися 
про тисячолітню історію запо
різького Стоунхенджу, ознайо
милися з побутом і традиціями 
різних народів, які здійснювали 
тут ритуали протягом кількох 
тисячоліть.

Завершилася поїздка на бере
зі Азовського моря у ландшафт
ному заказнику «Коса Обіточ
на», де на гостей чекало чисте 
море і чудові краєвиди. 

«Підтримка громадського ру
ху родин загиблих бійців — один 
із пріоритетів обласної влади, — 
підбив підсумки поїздки заступ
ник директора департаменту ін
формаційної діяльності та кому
нікацій з громадськістю Запо
різької ОДА Олександр Зубчен
ко. — За кілька тижнів зберемо
ся на другий обласний форум 
уже в Бердянську, де обговори
мо шляхи консолідації зусиль па
тріотичних сил для захисту Запо
різького регіону та соціальної під
тримки учасників АТО.

Родичі героїв відвідали перлини Запорізького краю

Наш калеНДар

1 вересня — День знань
2 вересня — День нотаріату
3 вересня — День підприємця
5 вересня — Міжнародний день благодійності
7 вересня — День військової розвідки України
8 вересня —  Міжнародний день грамотності; Міжнародний 

день солідарності журналістів
9 вересня —  День українського кіно; День фізичної культури і 

спорту
10 вересня —  День танкістів; День працівників нафтової, газо

вої та нафтопереробної  промисловості; Всесвіт
ній день запобігання самогубствам

15 вересня — Міжнародний день демократії
16 вересня —  Міжнародний день охорони озонового шару; 

День винахідника і раціоналізатора; День фар
мацевтичного працівника

17 вересня — День рятівника; День працівника лісу
21 вересня — Міжнародний день миру
22 вересня — День партизанської слави
24 вересня — День машинобудівника
25 вересня — Всесвітній день моря
26 вересня —  Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію 

ядерної зброї; Європейський день мов
27 вересня — Всесвітній день туризму
30 вересня  —  Всеукраїнський день бібліотек; День усиновлення

Чи стане Луческу 
додатковим подразником 
для збірної України?

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ВИРІШАЛЬНИЙ МАТЧ. Другого  вересня національна збірна 
України  з футболу  зійдеться у відбірному поєдинку до чемпіона
ту світу з футболу2018 зі збірною Туреччини. Команди нині сусі
дять у турнірній таблиці групи І. Тож від результату матчу, який від
будеться в Харкові, без перебільшення залежить доля однієї з пу
тівок на світову першість. 

29 серпня  підопічні Андрія Шевченка провели відкрите трену
вання на харківському стадіоні «Металіст», а  головний тренер на
ціональної збірної розповів про готовність команди до важливого 
матчу.  За його словами підготовка йде за планом, усі здорові. Зо
крема, у доброму настрої доєднався до команди Андрій Ярмолен
ко, який нещодавно перейшов до дортмундської   «Борусії», і те
пер має додаткову мотивацію для старання.                                    

Одна з позицій, яка хвилювала тренерський штаб,  нападники. 
Тож готовність запрошених форвардів ретельно  перевірять. На 
жаль, серед тих гравців, котрих викликали, не всі мають  достат
ньо ігрової практики. Були певні застереження й щодо  позиції 
правого захисника.

Водночас інформації про майбутніх суперників достатньо. «Ми 
подивилися на склад турецької команди, оцінили гравців, яких ви
кликав Мірча Луческу. Тренер робить ставку на досвідчених. Він  
добре знає український футбол, я з повагою ставлюся до нього. 
Бажаю йому успіху, проте — не в матчі з Україною», —  цитує Шев
ченка офіційний сайт ФФУ.

У свою чергу  призначений на початку серпня  на посаду  го
ловного тренера збірної Туреччини  добре відомий українцям Мір
ча Луческу на пресконференції оцінив майбутнє протистояння по
своєму: «Наступні матчі дуже важливі для нас. Тому я зібрав най
кращих гравців, найдосвідченіших, які можуть продемонструвати 
максимальну самовіддачу на полі і мають неймовірну мотивацію».

Українська збірна, за словами  фахівця,  чудово організована і 
фізично сильна команда. Тож  турецькі футболісти  намагатимуть
ся позбавити наших  вільного простору і збираються вигравати  
завдяки техніці та досвіду.

«Я маю тривалу історію протистояння з багатьма гравцями зі 
збірної України і вони прагнуть перемогти мене, але у них не ви
йде», — цитує Луческу офіційний сайт Федерації футболу Туреч
чини.

Зачарування  осінню ніхто не скасовував!
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