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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Повернення російської делегації 

до ПАРЄ — це реванш агресора 
і повна зневага до норм 

міжнародного права. Десятки 
тисяч смертей і сотні тисяч 

поламаних життів 
на Донбасі, незаконна 

анексія Криму — цього 
не можна забути».

Зароблене економікою — 
в добробут людей

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА. Започаткована урядом пенсійна ре-
форма дає змогу системно і виважено підійти до питання гідного 
забезпечення українських пенсіонерів, зокрема тих, хто має вели-
кий робочий стаж, але отримував невелику зарплату. На цьому на-
голосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час відвідання 
Бориспільського відділу обслуговування громадян ГУ Пенсійного 
фонду в Київській області. Ця тема стане ключовою під час черго-
вого засідання уряду.

Прем’єр нагадав, що, за рішенням уряду, з 1 липня підвищуєть-
ся пенсія для людей, які мали великий стаж — 30 і більше років для 
жінок, і 35 і більше років для чоловіків. В Україні таких близько 2,5 
мільйона. Їхні пенсії становитимуть щонайменше 2 тисячі гривень.

Підвищення будуть автоматичними і залежатимуть від рівня ін-
фляції та зарплатного показника, повідомляє департамент інфор-
мації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Не разові доплати, а системні дії. Економіка працює, її треба 
розвивати, і все, що вона зароблятиме, будемо реінвестувати в до-
бробут людей», — сказав високопосадовець.

52 млрд грн
На таку суму виконали робіт за 5 місяців 

будівельні підприємства України.  
Це на 26,3% більше, ніж торік  

за аналогічний період

ГЕОПОЛІТИКА. ПАРЄ вже не вимагає від Москви виконання 
резолюцій щодо України. Російська делегація зайняла свої 
місця у сесійній залі, а українська залишила її на знак 
протесту

Гроші перемогли 
європейські принципи

Прем’єр-міністр про неприпустиму поступку агресорові
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Закон України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо правового статусу 
іноземців та осіб без громадянства, які брали 
участь у захисті територіальної цілісності  
та недоторканності України»

Нацбанк запроваджує  
обіг банкноти 
номіналом 1000 
гривень з 25 жовтня 
2019 року

ФІНАНСИ

Затверджено 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 
від 27 березня 2014 року №93, від 27 серпня 2014 року № 818)

рОЗ’яСнення 
Центральної виборчої комісії  

щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим 
комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, 

символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки 
розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних 

білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу)  
під час проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого проце-
су з виборів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори на-

родних депутатів України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і 
будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. 

разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори на-
родних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супрово-
джується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, симво-
ліки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розмі-
ру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних біле-
тів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання ви-
борцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів 
або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, ло-
терейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропо-
зиціями голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата у народ-
ні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом 
виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притя-
гаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встанов-
леному законом. 
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ЦВК ІНФОРМУЄ
нецький», член Політичної партії «Сила Людей», проживає в місті Тростянець Сум-
ської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 44. 

Бобирєва Ірина Сергіївна, народилася 22 лютого 1994 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, 
ТОВ «УКРТЕПЛО Суми», член Політичної партії «Сила Людей», проживає в місті Су-
мах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 45. 

Скейріс Галина Юріївна, народилася 27 серпня 1973 року, громадянка України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово 
не працює, член Політичної партії «Сила Людей», проживає в місті Одесі, судимість 
відсутня, включена до виборчого списку під № 46. 

Секретар Центральної виборчої комісії  
Н. БЕРНАЦЬКА

 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА 

24 червня 2019 року                           м. Київ                                                  № 1271

Про реєстрацію кандидатів  
у народні депутати України, включених 

до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«ПАРТІЯ ШАРІЯ», в загальнодержавному  

багатомандатному виборчому  
окрузі на позачергових виборах  

народних депутатів України  
21 липня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 19 червня 2019 року надійшла заява ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ» разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у 
народні депутати України, висунутих 9 червня 2019 року на З’їзді цієї партії та вклю-
чених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України вказаної партії, в 
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах 
народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх від-
повідність вимогам Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 9 частини другої стат-
ті 30, частини другої статті 52, частин першої, другої, пункту 1 частини третьої стат-
ті 53, частин першої, другої статті 54, частини першої статті 56, частин першої, шос-
тої, восьмої статті 58, частин дев’ятої — одинадцятої статті 107 Закону України «Про 
вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11 — 13, пунктом 6 стат-
ті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комі-
сія ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зареєструвати кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого 
списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ», в загальнодержавному багатомандат-
ному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 лип-
ня 2019 року згідно з додатком.

2. Копію цієї постанови та посвідчення відповідних кандидатів у народні депутати 
України встановленої форми видати представнику ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ША-
РІЯ» в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

3. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої ко-

місії.
Голова Центральної виборчої комісії  

Т. СЛІПАЧУК

Додаток 
до постанови Центральної виборчої комісії 

від 24 червня 2019 року № 1271

ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у народні депутати України ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»  

у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових 
виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року

Бондаренко Ольга Олексіївна, народилася 25 березня 1989 року, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, вклю-
чена до виборчого списку під № 2. 

Бєлоглазова Антоніна Олександрівна, народилася 24 квiтня 1991 року, громадян-
ка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, вклю-
чена до виборчого списку під № 3. 

Уллах Павло Ехсанович, народився 6 серпня 1991 року, громадянин України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа 
— підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включе-
ний до виборчого списку під № 4. 

Мамчур Іван Олександрович, народився 14 березня 1995 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фі-
зична особа — підприємець, безпартійний, проживає в селі Лука-Мелешківська Ві-
нницького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 6. 

Талабіра Артур Русланович, народився 8 сiчня 1998 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, журналіст, 
телеканал «НАШ» (ТОВ «Наша Прага»), безпартійний, проживає в місті Києві, суди-
мість відсутня, включений до виборчого списку під № 7. 

Гладенький Микола Іванович, народився 1 листопада 1995 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 8. 

Бутенко Дмитро Ігорович, народився 12 березня 1986 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична 
особа — підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 9. 

 Катеринчик Роман Олегович, народився 3 грудня 1986 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, 
ТОВ «Артджокер диджитал», безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість від-
сутня, включений до виборчого списку під № 10. 

Гузенко Тетяна Олександрівна, народилася 11 жовтня 1992 року, громадян-
ка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 11. 

Погрібна Тетяна Олександрівна, народилася 20 листопада 1983 року, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
директор, ТОВ «Мікрозайм Центр», безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, включена до виборчого списку під № 12. 

Бринза Наталія Володимирівна, народилася 17 сiчня 1986 року, громадянка Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступ-
ник директора, ТОВ «Артджокер диджитал», безпартійнa, проживає в місті Харкові, 
судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 13. 

Гордієнко Наталія Іванівна, народилася 11 жовтня 1957 року, громадянка Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комер-
ційний директор, ПП «ТОРГОПТ», безпартійнa, проживає в смт Мала Данилівка Дер-
гачівського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого 
списку під № 14. 

 Зіневич Павло Олексійович, народився 27 березня 1986 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, 
ТОВ ПС-ІНВЕСТ, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включе-
ний до виборчого списку під № 15. 

Загревський Валерій Борисович, народився 12 сiчня 1965 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимча-
сово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включе-
ний до виборчого списку під № 16. 

Жук Сергій Миколайович, народився 20 квiтня 1986 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, 
ТОВ «Сучасні технічні рішення та технології», безпартійний, проживає в селі Руська 

Лозова Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, включений до 
виборчого списку під № 17. 

Бірченко Денис Олександрович, народився 3 червня 1986 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізич-
на особа — підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсут-
ня, включений до виборчого списку під № 18. 

Журбенко Артур Володимирович, народився 1 серпня 1983 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загаль-
на середня, керівник відділу транспортної логістики, ТОВ «Компанія Люкс Партнер», 
безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого 
списку під № 19. 

Ніколайчук Геннадій Геннадійович, народився 31 жовтня 1986 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
начальник групи міжнародних зв’язків, Центральний спортивний клуб Збройних Сил 
України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до ви-
борчого списку під № 20. 

Виноградова Аліса Миколаївна, народилася 6 сiчня 1992 року, громадянка Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, дирек-
тор, ТОВ «КЕПІТАЛ КЛАБ», безпартійнa, проживає в селі Гореничі Києво-Святошин-
ського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку 
під № 21. 

Любецький Андрій Вікторович, народився 26 листопада 1983 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
директор, ТОВ «ЮТА-2», безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсут-
ня, включений до виборчого списку під № 22. 

Дудік Євген Олександрович, народився 15 березня 1987 року, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимча-
сово не працює, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включе-
ний до виборчого списку під № 23. 

Шумейко Пелагея Андріївна, народилася 17 листопада 1991 року, громадян-
ка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, терапевт, КУ «Запорізький обласний клінічний наркологічний диспансер» Запо-
різької обласної ради, безпартійнa, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, 
включена до виборчого списку під № 24. 

Лагошний Андрій Анатолійович, народився 29 листопада 1994 року, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 25. 

Тук Олександр Олександрович, народився 26 листопада 1989 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, 
включений до виборчого списку під № 26. 

Суділовська Марія Володимирівна, народилася 13 квiтня 1991 року, грома-
дянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, осві-
та вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Селище Баришівсько-
го району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під 
№ 27. 

Лєвєнтов Олександр Володимирович, народився 13 сiчня 1989 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
керівник, ТОВ «Лоер Консалтинг Груп», безпартійний, проживає в місті Києві, суди-
мість відсутня, включений до виборчого списку під № 28. 

Осовський Максим Вікторович, народився 9 червня 1980 року, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тим-
часово не працює, безпартійний, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 29. 

Дорошенко Михайло Юрійович, народився 11 червня 1992 року, громадянин 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
фізична особа — підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість від-
сутня, включений до виборчого списку під № 30. 

Кучер Дмитро Юрійович, народився 3 листопада 1993 року, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-тех-
нічна, журналіст, ТОВ «ЙОД.МЕДІА», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, включений до виборчого списку під № 31. 

Секретар Центральної виборчої комісії  
Н. БЕРНАЦЬКА

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

Свідоцтво про право власності на житло, а саме 
квартиру за адресою: м. Київ, вул. Ніколаєва, 9А,  
кв. 139, записане  у реєстрову книгу  за № 2393, ви-
дане на  ім’я  Кузнецової Вероніки Володимирівни та 
Лебедевої Тамари Сергіївни, вважати втраченим. 

Втрачене посвідчення судноводія 
малого/маломірного судна №03263/1 

від 20.11.2015 р., видане на ім’я 
Вареника Сергія Володимировича, 

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 
на судно «Dufour 365» з бортовим реєстраційним 

номером «ДАП-0283-К», зареєстроване на ім’я 
Подейко Тамари Марківни,  

вважати недійсним.

Втрачені свідоцтво про право власності 
та свідоцтво про право плавання під державним 
прапором на судно «Yamaha FХSНО» з бортовим 

номером UA-2881-КV, зареєстроване 
на Харитоненка Ярослава Анатолійовича, 

вважати недійсними.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як об-
винуваченого Рябкова Олександра Павловича для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№42016010000000284 відносно Рябкова Олександра Пав-
ловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що ухвалою Святошин-
ського районного суду м. Києва від 07.02.2018 року прийнято рі-
шення про здійснення судового розгляду у формі спеціального 
судового провадження, яке відбудеться 05.07.2019 року о 09.30 
годині в приміщенні Святошинського районного суду міста Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А. 

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

Суддя М. О. Оздоба

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинувачену Самойлову Олену Василівну для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№42016000000003292 відносно Самойлової Олени Василів-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, та повідомляє, що ухвалою Святошинсько-
го районного суду м. Києва від 10.11.2017 року прийнято рі-
шення про здійснення судового розгляду у формі спеціаль-
ного судового провадження, яке відбудеться 05.07.2019 ро-
ку о 09.00 годині в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А. 

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

Суддя М. О. Оздоба

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
GL6N75557 Кредитний портфель, що складається з прав вимоги за 567 кредитними договорами  

фізичних осіб

Дата проведення відкритих торгів  Перші відкриті торги (аукціон) — 12.07.2019
(аукціону)/електронного аукціону Другі відкриті торги (аукціон) — 02.08.2019
 Треті відкриті торги (аукціон) — 23.08.2019
Електронна адреса для доступу до відкритих www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/  Точний час початку проведення відкритих
торгів електронного аукціону (аукціону)/електронного аукціону по 
 кож 9ному лоту вказується на веб-сайті 
 www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота            http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Прокуратурою Луганської області здійснюється досудове розслі-
дування у кримінальному провадженні № 42015130000000030 від 
04.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 2583 КК 
України.

Для проведення слідчих дій викликається підозрювана Шаргоров-
ська В.І. (Луганська область, м. Стаханов, кв. 50 Років Жовтня, 15/58) на 
12-00 годину 27.06.2019 до старшого слідчого слідчого відділу проку-
ратури Луганської області Івоніної О.М. за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, кабінет 223.

Виключний перелік поважних причин та наслідки неприбуття особи 
на виклики передбачено ст.ст. 138, 139 КПК України.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:  

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL3N0932; GL8N05721; GL3N03481-GL3N03710 
(184 лоти); GL2N04325

Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону:

09.08.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону) /електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-
delta/43009-asset-sell-id-202166, 43089-asset-
sell-id-202726, 43092-asset-sell-id-202748

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL8N05721
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

17.07.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону) /електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/234-at-
vtb-bank/43019-asset-sell-id-202253

Прокуратурою Луганської області здійснюється досудове розслі-
дування у кримінальному провадженні № 42015130000000030 від 
04.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 2583 КК 
України.

Для проведення слідчих дій викликається підозрюваний Лагутін А.А. 
(Луганська область, м. Луганськ, кв-л Вільхівський, буд. 6, кв. 86) на  
11-00 годину 27.06.2019 до старшого слідчого слідчого відділу проку-
ратури Луганської області Івоніної О.М. за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, кабінет 223.

Виключний перелік поважних причин та наслідки неприбуття особи 
на виклики передбачено ст.ст. 138, 139 КПК України.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL8N04430; GL8N04239-GL8N04240; GL8N04242
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

19.07.2019

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/43025-asset-sell-id-202272,43057-asset-sell-id-
202437,43041-asset-sell-id-202309

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL2N75757-GL2N75758
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

22.07.2019; 14.08.2019; 09.09.2019

Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону) /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://deltabank.com.ua/

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до
— Правил (договірних умов) споживчого кредитування позичаль-

ників АТ «УКРСИББАНК»
з можливістю відкриття та розрахунково-касового обслуговуван-

ня карткових (поточних) рахунків (далі — Правила споживчого кре-
дитування) та

— Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахун-
ково — касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб 
в АТ «УКРСИББАНК» (далі — Правила),
які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та 
на інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку, та опублі-
ковані в газеті «Урядовий кур’єр» № 105 від 09.06.2017 р. з усіма на-
ступними змінами та доповненнями, наступних змін, а саме:

1. Доповнити Розділ «Спеціальні терміни, що використовуються в 
Розділі ІІ» Правил споживчого кредитування терміном «Вклад» на-
ступного змісту:

«Вклад» — відповідно до законодавства — кошти в готівковій або 
безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які за-
лучені Банком від вкладника (Позичальника) (або які надійшли для 
вкладника (Позичальника)) на умовах договору банківського вкла-
ду (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного де-
позитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі ко-
шти, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкла-
дів фізичних осіб»;

2. Виключити з терміну «Торгова організація» та/або «Продавець» 
та/або «ПартнерБанку» або /або «Отримувач» Розділу «Спеціальні 
терміни, що використовуються в Розділі ІІ» Правил споживчого кре-
дитування слова «Торгова організація»

3. Доповнити Розділ «Спеціальні терміни, що використовуються в 
Розділі ІІ» Правил споживчого кредитування терміном «Торгова ор-
ганізація» наступного змісту:

«Торгова організація» — суб’єкт господарювання, в тому числі 
Партнер Банку, що здійснює продаж товарів та, у мережі терміна-
лів якого Позичальники можуть розрахуватись за товар з викорис-
танням картки за рахунок коштів, отриманих Позичальником у «кре-
дит «плати частинами»;

4. В абзаці першому п. 7.1.1. Розділу ІІ Правил споживчого креди-
тування змінити нумерацію пункту з «7.2.» на «7.3.»;

5. Викласти другий та третій абзаци п. 7.1.1. Розділу ІІ Правил спо-
живчого кредитування в наступній редакції:

«Ліміт кредитування встановлюється у вигляді відновлюваної  кре-
дитної лінії, яка передбачає надання кредитних коштів Позичальни-
ку траншами. В рамках ліміту кредитування Банком встановлюється 
доступний ліміт використання Кредитної картки, в межах якого По-
зичальник  може отримати транші (надалі — «Доступний ліміт»). Ви-
дача траншів може ініціюватися Позичальником шляхом використан-
ня Кредитної картки в банкоматах, електронних терміналах або інши-
ми способами, передбаченими Договором, а також шляхом надання 
доручень Банку на списання кредитних коштів з Карткового рахунку.  
Зобов’язання Банку по видачі чергового траншу Позичальнику є від-
кличними і Банк має право відмовитись від видачі чергового траншу 
без пояснення причин відмови Позичальнику. 

Кредитна картка надається для споживчих цілей і кредитні ко-
шти забороняється використовувати для проведення операцій, 
пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, а також, для 
оплати товару у порушення чинного законодавства України чи країни, 
де здійснено операції з платіжною карткою. За рахунок ліміту креди-
тування не виконується примусове списання коштів з Карткового ра-
хунку Позичальника. 

6. Доповнити Розділ ІІ Правил споживчого кредитування п. 7.1.2. 
наступного змісту з відповідною наступною зміною нумерації пунктів 
зазначеного розділуПравил споживчого кредитування:

«7.1.2. У випадку, якщо протягом періоду часу з дати набрання 
чинності Договором до дати встановлення ліміту кредитування/на-
дання «кредиту «плати частинами» Позичальник набув статусу само-
зайнятої особи, Позичальник повинен повідомити про це Банк пись-
мово протягом одного банківського дня з дати набуття такого ста-
тусу.» 

7. Доповнити Розділ ІІ Правил споживчого кредитування п. 7.1.5. 
— п. 7.1.7. наступного змісту:

«7.1.5. Умови та термін (дата) встановлення Банком ліміту креди-
тування/Доступного ліміту встановлюються Договором. 

7.1.6.  Наявність у Банка підтвердження відправки інформаційно-
го повідомлення на персональний та безпечний номер телефону По-
зичальника щодо дати встановлення  ліміту кредитування/Доступно-
го ліміту та умов Доступного ліміту є достатньою підставою вважати, 
що Позичальник належним чином повідомлений про дату встанов-
лення ліміту кредитування/Доступного ліміту та про Доступний йо-
му ліміт та його умови. 

7.1.7. Факт користування Позичальником коштами ліміту кредиту-
вання підтверджує згоду Позичальника з умовами кредитування, за-
значеними в Договорі та інформаційних повідомленнях  Банку, зга-
даних в п. 7.1.6. цих Правил.»

8. Викласти останній абзац п. 7.1.8. в наступній редакції:
«Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку невнесена По-

зичальником на Картковий рахунок з дня наступного після Дати пла-
тежу за вирахуванням суми щомісячного платежу Позичальника на 
погашення заборгованості за операцією «спеціальний платіжний 
план» (у разі отримання) та/або з «кредитом «плати частинами» за 
розрахунковий період вважається простроченою.»

9.Викласти п. 7.1.10. Розділу ІІ Правил споживчого кредитування 
в наступній редакції:

«7.1.10. Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку розрахо-
вується Банком в Білінгову дату за формулою:

С = П+О+Н де, С — Мінімальна сума поповнення Карткового рахун-
ку, П — сума поповнення за поточний період, О — сума непогаше-
ного несанкціонованого овердрафту (у разі наявності); Н — сума не 
здійснених Позичальником обов’язкових поповнень попередніх пері-
одів (у разі наявності). 

Сума П (поповнення за поточний період) розраховується як сума 
3-х складових частин: 

1) 100% нарахованих процентів та комісій за розрахунковий пе-
ріод, 

2) в залежності від переліку та умов, на яких отримано кредит-
ні кошти в рамках ліміту Кредитної картки — платежу Позичальни-
ка на погашення заборгованості за операцією «спеціальний платіж-
ний план» згідно Графіку платежів, зазначеному у додатковій угоді 
до Кредитного договору, що укладається відповідно до п.7.2.1. цих 
Правил (у разі її укладання) та у щомісячних виписках про операції на 
Картковому рахунку та/або платежу Позичальника на погашення за-

боргованості за «кредитом «плати частинами», отриманому на умо-
вах п. 7.2.2. цих Правил (у разі отримання), 

3) певний %, зазначений в Кредитному договорі, від заборгованос-
ті за кредитом за виключенням із цієї заборгованості суми Н (не здій-
снених Позичальником обов’язкових поповнень попередніх періодів) 
та заборгованості за операцією «спеціальний платіжний план» (у ра-
зі отримання) та/або заборгованості за «кредитом «плати частина-
ми» (у разі отримання).

Сторони дійшли згоди, що Банк має право змінити розмір відсотка 
від використаного ліміту овердрафту (що входить до складових Мі-
німальної суми поповнення Карткового рахунку), зазначеного в Кре-
дитному договорі, шляхом направлення Позичальнику відповідного 
письмового повідомлення про такі зміни за 14 календарних днів до 
їх застосування.  Не отримання Банком від Позичальника письмово-
го заперечення щодо застосування таких змін протягом 14 календар-
них днів з дати їх направлення Позичальнику засвідчує згоду Пози-
чальника з такими змінами.

У випадку, якщо загальна сума заборгованості за кредитом мен-
ша за 50 гривень, то вважається, що розмір мінімальної суми попо-
внення в поточному періоді дорівнює сумі загальної заборгованос-
ті за кредитом.»

10. Викласти п. 7.1.10.2. Розділу ІІ Правил споживчого кредитуван-
ня в наступній редакції:

«7.1.10.2. На заборгованість за несанкціонованим овердрафтом, 
що увійшли до зазначеної в п.7.1.10. Розділу II цих Правил суми С 
(Мінімальної суми поповнення Карткового рахунку), можуть нарахо-
вуватися проценти за підвищеною процентною ставкою, у випадку, 
якщо це передбачено в Кредитному договорі.»

11. Викласти п. 7.1.11. Розділу ІІ Правил споживчого кредитуван-
ня в наступній редакції:

«7.1.11.Позичальник доручає Банку з метою сплати нарахованих 
процентів, комісій, платежів за операцією «спеціальний платіжний 
план» (у разі надання) та/або платежів за «кредитом «плати частина-
ми» (у разі надання) та інших платежів за користування Кредитною 
карткою здійснювати договірне списання грошових коштів з рахунків 
Позичальника, відкритих у Банку в порядку, передбаченому Кредит-
ним договором. Списання здійснюється в дату зарахування коштів 
Позичальником у межах зарахованої суми. Черговість погашення за-
боргованості Позичальника визначається в п.7.3.12. цих Правил.»

12. Доповнити п. 7.1.12. Розділу ІІ Правил споживчого кредитуван-
ня абзацом другим наступного змісту:

«У разі, якщо Позичальнику протягом строку дії ліміту кредитуван-
ня Кредитної картки надано «кредит «плати частинами», строк дії лі-
міту кредитування Кредитної картки може бути продовжено Банком 
за умови належного виконання Позичальником вимог Договору на 
строк дії ліміту кредитування Кредитної картки, що встановлений в 
Кредитному договорі, перебіг якого починається з найближчої відпо-
відно до умов Кредитного договору Дати платежу.» 

13. Викласти останній абзац п. 7.1.18. Розділу ІІ Правил споживчо-
го кредитування в наступній редакції:

«Про припинення надання овердрафту та/або анулювання ліміту 
овердрафту та/або припинення надання «кредиту «плати частинами» 
Банк повідомляє Позичальника шляхом направлення на адресу Пози-
чальника, зазначену в цьому Договорі, відповідного рекомендовано-
го листа про  припинення надання овердрафту або направлення від-
повідного  інформаційного повідомлення на персональний безпеч-
ний номер мобільного телефону.

 У випадку усунення вищезазначених підстав припинення надання 
овердрафту Банк відновлює можливість Позичальників користувати-
ся лімітом овердрафту, про  що Позичальники можуть дізнатися, за-
телефонувавши до Контакт-центру Банку.»

14. Доповнити Розділ ІІ Правил споживчого кредитування главою 
7.2. «Кредитування з використанням Кредитної картки на особливих 
умовах (за договорами типу Б)» наступного змісту з відповідною на-
ступною зміною нумерацією глав зазначеного розділу Правил спо-
живчого кредитування:

«7.2. Кредитування з використанням Кредитної картки на особли-
вих умовах (за договорами типу Б)

7.2.1. Особливості кредитування на умовах операції «спеціальний 
платіжний план» в рамках ліміту Кредитної картки

7.2.1.1. Сторони домовились, що в рамках ліміту Кредитної карт-
ки при купівлі товарів на території Партнерів Банку, Позичальнику на 
підставі укладеної Сторонами додаткової угоди до Кредитного дого-
вору можуть бути надані кредитні кошти на окремих умовах користу-
вання (окремих умовах щодо процентної ставки, строку користуван-
ня, окремого графіку погашення тощо).

7.2.1.2. Кредитні кошти  на окремих умовах, зазначених у пунк-
ті 7.2.1. цих Правил, можуть бути надані Банком Позичальнику не-
залежно від наявності власних коштів на Картковому рахунку Пози-
чальника шляхом оплати Банком з позичкового рахунку Позичальни-
ка платіжних документів на рахунок Партнера Банку, у якого придба-
ється товар. При цьому такий метод користування Позичальником 
кредитними коштами Банку надалі по тексту цих Правил іменувати-
меться операція «спеціальний платіжний план». 

7.2.1.3. До відносин щодо надання, обслуговування та повернен-
ня кредиту, отриманого на умовах операції «спеціальний платіжний 
план» застосовуються загальні умови кредитування з використанням 
Кредитної картки з урахуванням особливостей, встановлених пунк-
том 7.2.1. цих Правил.

7.2.1.4. З дати підписання додаткової угоди до Кредитного дого-
вору ліміт кредитування Кредитної картки зменшується на суму опе-
рації «спеціальний платіжний план», а суми сплачені Позичальником 
в рахунок погашення кредиту, отриманого на умовах операції «спе-
ціальний платіжний план», поновлюють ліміт Кредитної картки, вста-
новлений згідно умов Договору.

7.2.1.5. У випадку наявності на Картковому рахунку Позичальни-
ка суми власних коштів на момент здійснення операції «спеціальний 
платіжний план», виконується автоматичне погашення останнього 
платежу (згідно графіку платежів) та/або його частини на всю суму 
залишку власних коштів. Якщо сума власних коштів більша або до-
рівнює заборгованості за операцією «спеціальний платіжний план», 
здійснюється повне дострокове погашення даної заборгованості.

7.2.1.6. Сума щомісячного платежу Позичальника на погашення 
заборгованості за операцією «спеціальний платіжний план»,  за роз-
рахунковий період невнесена Позичальником на Картковий рахунок 
до Дати платежу (включно) у день наступний після Дати платежу за-
раховується (переводиться) до заборгованості за лімітом Кредитної 
картки і в подальшому  обслуговується на умовах, що встановлені 
Договором до Кредитної картки.  

7.2.2. Особливості кредитування на умовах «кредиту «плати части-
нами» в рамках ліміту Кредитної картки

7.2.2.1. Для оплати товарів з використанням картки у магазинах, 
в тому числі інтерент-магазинах, Торгових організацій, Позичальни-
кам надається можливість скористатися кредитними коштами в меж-
ах Доступного ліміту на умовах продукту «кредит «плати частинами». 

7.2.2.2. «Кредит «плати частинами» надається Банком в межах До-
ступного ліміту шляхом видачі траншу/-ів  після ініціювання отриман-
ня такого кредиту та підтвердження Позичальником вибору певно-
го варіанту умов кредитування при оплаті товару. При цьому, з да-
ти отримання «кредиту «плати частинами» Доступний ліміт зменшу-
ється на суму виданого «кредиту «плати частинами», а суми сплаче-
ні Позичальником в рахунок погашення «кредиту «плати частинами» 
поновлюють встановлений Доступний ліміт. 

7.2.2.3. Отримання «кредиту «плати частинами» ініціюється Пози-
чальником шляхом використання картки в терміналі Торгової органі-
зації для оплати товару.

7.2.2.4. «Кредит «плати частинами» надається на умовах, перелік 
та порядок погодження яких з Позичальником  встановлюються від-
повідно до  п. 7.2.2. цих Правил та Кредитного договору. При цьому, 
Позичальник в будь-який момент строку користування Доступним лі-
мітом до дати отримання першого чи будь-якого іншого наступно-
го «кредиту «плати частинами» має право відмовитись від можли-
вості отримувати кредитні кошти на умовах «кредиту «оплата части-
нами», звернувшись до Контакт-центру  Банку за телефоном з кло-
потанням про відмову. Для відновлення можливості отримувати кре-
дитні кошти на умовах «кредиту «плати частинами» Позичальник та-
кож має звернутись до Контакт-центру Банку у порядку, що застосо-
вується для відмови від можливості отримувати кредитні кошти на 
умовах «кредиту «плати частинами».  

   7.2.2.5. Сторони домовились про наступні умови надання, вико-
ристання та повернення «кредиту «плати частинами»:

Умови надання  

Наявність наступних умов у сукуп-
ності:
1. Підтвердження Позичальником ви-
бору певних умов кредитування (су-
ми, строку, комісії, загальної вартос-
ті, реальної процентної ставки, по-
рядку погашення) шляхом викорис-
тання картки в терміналі Торгової ор-
ганізації при оплаті товару 
2. Отримання Позичальником інфор-
маційного повідомлення щодо отри-
маного кредиту на обраних та під-
тверджених Позичальником умовах, 
направленого Банком на персональ-
ний та безпечний номер телефону 
Позичальника

Строк надання

до 24 місяців з найближчої за Дого-
вором Дати платежу (включно), який 
вноситься в рахунок погашення лімі-
ту кредитування 

        Умови використання та повернення **                              
Сума до розміру Доступного ліміту
Строк, міс. до 24 міс.
Процентна ставка, % річних 0,00000001%
Комісія за управління кредитом, 
% річних* до 5%  

Максимальна сума платежу за 
розрахунковий період, грн./місяць до 6000  грн./міс.

Проценти за користування, грн./
місяць (середнє значення) до 0,25  грн./міс.

Комісія за управління кредитом, 
грн./місяць (середнє значення)* до 1730,37  грн./міс.

Реальна річна процентна ставка, %* до 60,00  % .
Загальна вартість  кредиту, грн.* до 20764,42 грн.

*Сторони домовились, що умова Договору щодо встановлення 
Банком комісії за «кредитами «плати частинами», не застосовуєть-
ся до «кредитів «плати частинами», отриманих Позичальниками для 
оплати акційних товарів у магазинах Партнерів Банку, перелік яких 
(магазинів та Партнерів Банку) розміщено на сайті Банку за посилан-
ням _https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/credits/mc_instalments/ _. 

** Умови використання та повернення  «кредиту «плати частинами» 
наведено з розрахунку максимально можливої суми Доступного лімі-
ту, а саме: суми в розмірі 50 000 грн.

Наведений у цьому пункті Правил розрахунок сукупної вартості 
кредиту «плати частинами» є умовним. Фактична сукупна вартість 
залежить від характеру використання кредитних коштів і може: 

1) зменшитись у разі поповнення Карткового рахунку на суму, 
більше ніж Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку; 

2) збільшитись у разі застосування Банком комісії за надання по-
слуг по управлінню кредитом при простроченні сплати платежу. 

7.2.2.6.  Перелік доступних для вибору Позичальником варіантів 
умов кредитування, встановлених Договором, доступний для здій-
снення Позичальником вибору відображається Позичальнику на 
екрані терміналу. 

7.2.2.7. Вибір та підтвердження згоди з обраним Позичальником 
варіантом умов кредитування здійснюється Позичальником за допо-
могою термінала при оплаті товару на території  або в інтерент-мага-
зині Торгової організації шляхом використання картки.

7.2.2.8. На підтвердження проведення операції по оплаті товару 
шляхом використання картки та отримання «кредиту «плати частина-
ми» на певних обраних та підтверджених Позичальником умовах кре-
дитування Позичальнику направляється інформаційне повідомлення 
та роздруковується/надається в електронному вигляді/стає доступ-
ною для завантаження/друку квитанція термінала, що містить умови, 
в тому числі суму, строк, кількість платежів, реальну річну процент-
ну ставку, комісії, тощо, на яких Позичальником отримано «кредит 
«плати частинами». При цьому, умова «кредиту «плати частинами» 
щодо розміру процентної ставки встановлюється відповідно до умов 
Договору та не зазначається у квитанції терміналу.  

7.2.2.9. Сторони домовились, що квитанція термінала, видана на 
підтвердження отримання «кредиту «плати частинами» шляхом ви-
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користання картки, вважається невід’ємною частиною екземпляру 
Договору Позичальника.

7.2.2.10. Позичальник зобов’язаний зберігати квитанцію терміна-
лу, видану у паперовому або електронному вигляді на підтвердження 
отримання «кредиту «плати частинами» з використанням картки, до 
повного погашення заборгованості за «кредитом «плати частинами».

7.2.2.11. Наявність у Банка підтвердження відправки інформацій-
ного повідомлення на персональний та безпечний номер телефону 
Позичальника щодо дати встановлення  та умов «кредиту «плати час-
тинами» є достатньою підставою вважати, що Позичальник належ-
ним чином повідомлений про дату встановлення та умови «кредиту 
«плати частинами». 

7.2.2.12. Факт користування Позичальником коштами ліміту кре-
дитування, в тому числі і коштами «кредиту «плати частинами» під-
тверджує згоду Позичальника з умовами кредитування, зазначеними 
в Договорі та інформаційних повідомленнях  Банку, зазначених в п. 
7.2.2.11. цих Правил.

7.2.2.13. У випадку, якщо Позичальник після отримання «кредиту 
«плати частинами» заявить у письмовому вигляді про свою незгоду 
з обраними та підтвердженими ним умовами «кредиту «плати части-
нами», до заборгованості за таким «кредитом «плати частинами» з 
дати отримання Банком письмової заяви Позичальника про незгоду 
з умовами «кредиту «плати частинами» застосовуватимуться умови, 
що встановлені Договором до ліміту Кредитної картки.  

7.2.2.14. Погашення заборгованості за наданим «кредитом «пла-
ти частинами» здійснюється у порядку, передбаченому для Кредит-
ної картки з урахуванням особливостей, наведених нижче у п. 7.2.2. 
цих Правил.

7.2.2.15. Сума щомісячного платежу Позичальника на погашення 
заборгованості за «кредитом «плати частинами» за розрахунковий 
період невнесена Позичальником на Картковий рахунок до Дати пла-
тежу (включно) у день наступний після Дати платежу зараховується 
(переводиться) до заборгованості за лімітом Кредитної картки і в по-
дальшому  обслуговується на умовах, що встановлені Договором до 
Кредитної картки.  

7.2.2.16. У випадку наявності на Картковому рахунку Позичальни-
ка суми власних коштів на момент здійснення операції «кредит «пла-
ти частинами», виконується автоматичне погашення останнього пла-

тежу (згідно графіку платежів) та/або його частини на всю суму за-
лишку власних коштів. Якщо сума власних коштів більша або дорів-
нює заборгованості за «кредитом «плати частинами», здійснюється 
повне дострокове погашення даної заборгованості.»

15. Викласти п.9.1.22.5.1. Розділу ІІ Правил споживчого кредиту-
вання в наступній редакції:

«9.1.22.5.1. Банк має право відмовитись від виконання Дистанцій-
ного розпорядження у наступних випадках:

- наявності порушення будь-якої умови Договору або іншого дого-
вору, укладеного між Сторонами,

- недостатності коштів на рахунку Клієнта для здійснення операції.
- недоступність запитуваної валюти, 
- наявності на рахунках, які використовуються для надання Послу-

ги, будь-яких обмежень, 
- у разі якщо надання Послуги порушує або може призвести, на 

думку Банку, до порушення Законодавства або Законодавства з 
принципом екстратеріторіальності.»

16. Викласти термін «Вклад» розділу «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТО-
ВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ:» Правил в наступній редакції:

«Вклад» — відповідно до законодавства — кошти в готівковій 
або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, 
які залучені Банком від вкладника (Клієнта) (або які надійшли для 
вкладника(Клієнта)) на умовах договору банківського вкладу (депо-
зиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного 
сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти, відповід-
но до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 
осіб»; для конкретних цілей цих Правил — грошові кошти, що розмі-
щуються Клієнтом на Вкладному рахунку в Банку відповідно до умов 
Заяви на відкриття Вкладного рахунку та Правил;»

17. Викласти п. 2.8.5. Правил в наступній редакції:
«2.8.5. Для оплати товарів з використанням картки у магазинах, 

в тому числі інтерент-магазинахТоргових організацій, Клієнтам на-
дається можливість скористатися кредитними коштами в межах До-
ступного ліміту на умовах продукту «кредит «плати частинами». При 
цьому, Сторони домовились, що «кредит «плати частинами» нада-
ється тільки Клієнтам, у яких на момент оплати товару в терміналі 
Торгової організації на Зарплатному картковому рахунку недостатньо 
суми власних коштів для оплати товару в повному обсязі.»

18. Викласти п. 2.8.11, п. 2.8.12., п. 2.8.14. Правил в наступній ре-
дакції:

«2.8.11. Вибір та підтвердження згоди з обраним Клієнтом варіан-
том умов кредитування здійснюється Клієнтом за допомогою термі-
нала при оплаті товару на території  або в інтерент-магазині Торгової 
організації шляхом використання картки.»

«2.8.12. На підтвердження проведення операції по оплаті товару 
шляхом використання картки та отримання «кредиту «плати части-
нами» на певних обраних та підтверджених Клієнтом умовах креди-
тування Клієнту направляється інформаційне повідомлення та роз-
друковується /надається в електронному вигляді/стає доступною для 
завантаження/друку квитанція термінала, що містить умови, в тому 
числі суму, строк, кількість платежів, реальну річну процентну став-
ку, комісії, тощо, на яких Клієнтом отримано «кредит «плати части-
нами». При цьому, умова «кредиту «плати частинами» щодо розміру 
процентної ставки встановлюється відповідно до умов Договору-ан-
кети та не зазначається у квитанції терміналу.»

«2.8.14. Клієнт зобов’язаний зберігати квитанцію терміналу, вида-
ну у паперовому або електронному вигляді на підтвердження отри-
мання «кредиту «плати частинами» з використанням картки, до по-
вного погашення заборгованості за «кредитом «плати частинами».»

19. Доповнити главу 2.8. Правил п.2.8.29. наступного змісту з від-
повідною наступною зміною нумерації пунктів глави Правил:

«2.8.29. Клієнт має право відмовитись від можливості отримува-
ти кредитні кошти на умовах «кредиту «плати частинами» шляхом 
оформлення окремої заяви. Про акцепт зазначеної у цьому пункті 
Правил заяви Банк направляє Клієнту в дату акцепту заяви інфор-
маційне повідомленням на персональний безпечний номер мобіль-
ного телефону.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в 
офіційному друкованому виданні, а саме: 26.06.2019 р.

Датою початку дії змін до Правил є 26.06.2019 р.
Заступник Голови Правління — 

Начальник Юридичного департаменту  
С. М. Панов

Рішенням Краматорського міського суду Донецької області від 28.05.2019 у цивільній справі 
№234/18410/18 (суддя Демидова В. К.) заяву Дочірньої компанії «Газ України» Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України»  про визнання втрачених векселів недійсними та відновлення прав на них, заін-
тересована особа — Відкрите акціонерне товариство «Макіївський металургійний комбінат» — задоволено. 

Визнано недійсними втрачені векселі:
- емітент векселя: Відкрите акціонерне товариство «Макіївський металургійний комбінат» (ідентифіка-

ційний код 00191170), векселедержатель: Дочірня компанія «Газ України» Національної акціонерної компа-
нії «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 31301827), № векселя № 66334516376620, дата випуску — 
02.03.2001, дата погашення векселя — 02.03.2001, номінал векселя 253 294,02 грн;

- емітент векселя: Відкрите акціонерне товариство «Макіївський металургійний комбінат» (ідентифіка-
ційний код 00191170), векселедержатель: Дочірня компанія «Газ України» Національної акціонерної компа-
нії «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 31301827), № векселя № 66334516376619 , дата випуску — 
02.03.2001, дата погашення векселя — 02.03.2001, номінал векселя 330 654,67 грн.

Відновлено Дочірній компанії «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (іден-
тифікаційний код 31301827) права за недійсними втраченими векселями, а саме:

- емітент векселя: Відкрите акціонерне товариство «Макіївський металургійний комбінат» (ідентифіка-
ційний код 00191170), векселедержатель: Дочірня компанія «Газ України» Національної акціонерної компа-
нії «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 31301827), № векселя № 66334516376620, дата випуску — 
02.03.2001, дата погашення векселя — 02.03.2001, номінал векселя 253 294,02 грн;

- емітент векселя: Відкрите акціонерне товариство «Макіївський металургійний комбінат» (ідентифіка-
ційний код 00191170), векселедержатель: Дочірня компанія «Газ України» Національної акціонерної компа-
нії «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 31301827), № векселя № 66334516376619, дата випуску — 
02.03.2001, дата погашення векселя — 02.03.2001, номінал векселя 330 654,67 грн.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Донецького апеляційного суду через Краматорський 
міський суд (Перехідні положення п. п. 15.5, 15), протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник 
справи, якому повне рішення не було вручене у день його проголошення або складення, має право на по-
новлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду — якщо апеляційна скарга пода-
на протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна  

Найменування об’єкта оцінки:
комплекс нежитлових будівель загальною площею 1528,5 кв. м за адресою: вулиця Світличного І. М. (Урицько-

го), будинок 2, місто Старобільськ, Луганська область.
Балансоутримувач — Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація Північ».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки для розрахунку оренд-

ної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30 червня 2019 р.
Платник: Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація Північ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 4400,00 грн. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: складська нерухомість. 
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний 

відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі – Положення). 

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної ді-
яльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відпо-
відною спеціалізацією в межах цього напряму.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин 
облдержадміністрації конкурсну документацію, оформлену відповідно до п.5 розділу ІІ Положення. 

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному конверті з описом підтвердних до-
кументів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, за адресою:  м. Сєвєро-
донецьк, пл. Перемоги, буд. 2, каб. 101. Прийняття документів припиняється за чотири робочі дні до оголошеної да-
ти проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться в Департаменті комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміні-
страції 15 липня 2019 року о 14.00 за адресою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, буд. 2, каб. 101. Телефон для до-
відок: 2-55-00.

Інформація про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 

залучені до проведення незалежної оцінки 
майна, що відбувся 21.06.2019 в Департаменті 
комунальної власності, земельних та майнових 

відносин облдержадміністрації
Частина нежитлової будівлі — аптеки А-1 загаль-

ною площею 37,85 кв. м, яка складається з примі-
щень: №№ 1-5, 1-8, 1-15 та частини приміщення 1-7, 
що розташована за адресою: провулок Центральний, 
буд. 2 б, с. Бондарівка, Марківський р-н, Луганська 
область — ФОП Сорокін С. В. на таких умовах: вар-
тість послуг — 2400,00 грн, термін виконання робіт 
— 3 календарні дні.

Оголошення про намір передати в оренду нерухо-
ме майно спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Луганської області: комплекс нежит-
лових будівель загальною площею 1528,5 кв. м за 
адресою: вулиця Світличного І. М. (Урицького), буди-
нок 2, місто Старобільськ, Луганська область, термі-
ном на 35 місяців, мета використання — розміщен-
ня складів (балансоутримувач — Комунальне під-
приємство «Луганська обласна «Фармація Північ»). 

Заяви від фізичних та юридичних осіб про орен-
ду відповідного майна приймаються протягом 10 ро-
бочих днів з моменту опублікування оголошення за 
адресою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, буд. 2, 
каб. 101, тел. 2-55-00. 

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)

з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL22N05355

Короткий опис активів  
в лотах

Квартира

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)

11.07.2019 року

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)

Вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лотів

http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
22-kambio/ 
42996-asset-sell-id-202134

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону)

з продажу активів (майна) ПАТ «БАНК КАМБІО»

Номери лотів: GL3N05558

Короткий опис активів  
в лотах

Права вимоги за кредитним 
договором, укладеним з ФО

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)

05.08.2019 року

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)

Вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лотів

http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
22-kambio/ 
43006-asset-sell-id-202152

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 
СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО  

У ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Ярошевський Володимир Івано-

вич, 29.06.1966 року народження, останнє відоме 
місце проживання: м. Херсон, вул. Паровозна, 121, 
відповідно до абз. 5 ч. З ст. 323 КПК України пові-
домляється про те, що 20.11.2018 року Херсонським 
міським судом Херсонської області по кримінально-
му провадженню №22015230000000058 за обвину-
ваченням Ярошевського Володимира Івановича за 
ст. 258-3 ч. 1 КК України постановлена ухвала про 
здійснення розгляду справи за відсутністю обвину-
ваченого (іn аbsentia) у порядку спеціального судо-
вого провадження.

Також Ярошевському В. І. повідомляється про 
те, що йому необхідно з’явитися 04.07.2019 року о 
16:00 год. у каб. 703 до Херсонського міського суду 
Херсон ської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29 для участі у розгляді кримінально-
го провадження № 766/3519/18 за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України як обвинуваченому.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О. С.

В провадженні Красногвардійського районного су-
ду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна спра-
ва № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/288/18) 
за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедикто-
вича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева Ан-
дрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 437 КК України, Гурєєва Олек-
сандра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, 
Патрушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр 
Васильович викликаються в судове засідання на 16 
липня 2019 року на 09:30 годину у приміщення Крас-
ногвардійського районного суду м. Дніпропетров-
ська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, 
каб. № 23. Справа розглядається під головуванням 
судді Білик І. А.

Після опублікування оголошення про виклик в 
пресі обвинувачені вважаються повідомленими про 
дату, час і місце розгляду справи. Наслідки непри-
буття обвинувачених до суду передбачені ст.ст. 139, 
323 КПК України.

В провадженні Красногвардійського районного су-
ду м. Дніпропетровська перебуває кримінальна спра-
ва № 426/1211/17 (провадження № 1-кп/204/288/18) 
за обвинуваченням Плотницького Ігоря Венедикто-
вича, 24 червня 1964 р.н., у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, Патрушева Ан-
дрія Олександровича, 08 грудня 1967 р.н., у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2  
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 437 КК України, Гурєєва Олек-
сандра Васильовича, 13 липня 1960 р.н., у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Обвинувачені Плотницький Ігор Венедиктович, 
Патрушев Андрій Олександрович, Гурєєв Олександр 
Васильович, викликаються в судове засідання на 08 
липня 2019 року на 09:30 годину у приміщення Крас-
ногвардійського районного суду м. Дніпропетров-
ська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 77-б, 
каб. № 23. Справа розглядається під головуванням 
судді Білик І. А.

Після опублікування оголошення про виклик в 
пресі обвинувачені вважаються повідомленими про 
дату, час і місце розгляду справи. Наслідки непри-
буття обвинувачених до суду передбачені ст. 139, 323 
КПК України.

Деснянський районний суд м. Чернігова викли-
кає як обвинуваченого: Степанова Валерія Володи-
мировича, 07.04.1960 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: м. Чернігів, пров. Каліні-
на, буд.15) для участі у кримінальному провадженні  
№ 750/8058/16-к по обвинуваченню Степанова Вале-
рія Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 436 КК України.

Судове засідання відбудеться 10 липня 2019 року о 
14 год. 00 год. під головуванням судді Кулініча Ю. П. 
в приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, пр. Пере-
моги, 141, каб. 209.

Втрачений судновий  
білет МС № 006130,  

виданий Інспекцією судно-
плавного та портового на-

гляду в м.Києві,  
що внесене в Суднову 
 книгу України судно 

«УКА-3200-К» належить 
(зафрахтовано)  

Веретельниковій Ганні 
Анатоліївні, виданий  
24 липня 2002 року,  
вважати недійсним.

Втрачений судновий  

білет СБ № 14012  

на судно «Романтика», 

бортовий номер  

ОА 09-41К, що належить  

Задорожному Юрію  

Михайловичу, 

вважати недійсним.
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І ожила столітня 
криниця…

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

РІДНИЙ КРАЙ. У Виграївському лісництві Корсунь-Шевченків-
ського лісгоспу на Черкащині поблизу Виграївського начально-ви-
ховного комплексу лісівники відновили криничку, яка має століт-
ню історію.

За переказами, поблизу школи протікало джерело зі смачною 
кришталево чистою водою. Понад сто років тому дід Вакула, наща-
док прадавнього козацького роду, викопав на цьому місці криницю. 
Майже все село приходило сюди, аби напитися й набрати з собою 
смачної води. Як згадують місцеві старожили, криничка рятувала 
від спраги й у часи Другої світової війни.

З часом сама криничка занепала, а вода в ній замулила-
ся. Корсунь-шевченківські лісівники, опікуючись гідрологічними 
пам’ятками природи, що розташовані на території держлісфонду, 
відновили її — очистили воду, обклали зрубом, аби мала прива-
бливий вигляд, проклали до неї стежку та встановили поблизу стіл 
і лави. Тож відтепер місцеві жителі поновили традицію й знову хо-
дять сюди по воду, яка вже має присмак історії.

«Усі структурні підрозділи Корсунь-Шевченківського лісгоспу 
щороку доглядають і відновлюють гідрологічні об’єкти, що розта-
шовані на території держлісфонду або поблизу нього. Надзвичай-
но приємно, що такий наш напрям роботи отримує позитивні від-
гуки в громадах», — розповів директор Корсунь-Шевченківського 
лісгоспу Василь Яценко.

Рєпін об’єднує світ
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ПРОБА ПЕНЗЛЯ. Батьків-
щина видатного художника 
Іллі Рєпіна — місто Чугуїв на 
Харківщині — приймала учас-
ників Міжнародного відкри-
того конкурсу-виставки дитя-
чої творчості «Рєпін об’єднує 
світ». У культурному центрі 
«Імідж» відбулася церемо-
нія нагородження переможців 
конкурсу, присвяченого 175-й 
річниці з дня народження Іллі 
Рєпіна, та відкрилася виставка 
робіт юних художників. 

Конкурс, започаткований 
Чугуївською міською радою та 
Чугуївською дитячою худож-
ньою школою імені І.Ю. Рєпіна, 
згуртував талановитих дітей із 
чотирьох країн — України, Бі-
лорусі, Казахстану та Росії. 
На огляд виставкового коміте-
ту було представлено роботи 
300 юних обдарувань — учнів 
художніх шкіл, шкіл мистецтв, 
художніх відділень мистець-
ких шкіл, вихованців художніх 
студій будинків культури віком 
від 9 до 17 років. Україну пред-
ставляли юні митці з Харків-
ської, Полтавської, Чернівець-
кої, Запорізької, Тернопіль-
ської областей.

Для учасників конкурсу пра-
цівники бібліотек міста підго-
тували книжкову виставку, 
в якій зібрано колекцію ста-
ровинних видань про Рєпіна, 
альбоми з репродукціями йо-
го картин та книжка самого 
художника  «Далеке близьке».

На мольбертах, встанов-
лених на сцені та у глядаць-
кій залі, були найкращі робо-

ти учасників конкурсу, які ра-
зом з гостями заходу вправля-
лися в техніці пуантилізму — 
малювання точками. За допо-
могою ватних паличок потріб-
но було розфарбувати карти-
ну, ескіз якої створено за відо-
мим полотном І. Рєпіна «Яблу-
ка та листя».

На сцені виступали солісти 
та колективи Чугуївської ди-
тячої музичної школи. Міжна-
родне журі, до складу якого 
увійшли заслужені художни-
ки і діячі культури та мистецтв, 
представники депутатсько-
го корпусу Чугуївської міської 
ради, керівники місцевого са-
моврядування, задля цілкови-
тої об’єктивності запровади-

ло принцип нумерації кожної з 
поданих робіт.

Серед дипломантів конкур-
су багато вихованців Чугуїв-
ської дитячої художньої шко-
ли імені І.Ю. Рєпіна: Вікто-
рія Іванова та Вікторія Кири-
люк, Анастасія Іщак та Мики-
та Личман, лауреат ІІІ ступеня 
Віолетта Снурнікова, лауреат 
ІІ ступеня Ольга Лацик.  Юлія 
Джамєєва, Єлизавета Крето-
ва, Дарина Яковлєва стали 
лауреатами І ступеня та заво-
ювали золоті нагороди. Гран-
прі та кубки переможців отри-
мали Аріна Резченко та Софія 
Єфімова. 

На жаль, не всі перемож-
ці змогли приїхати на цере-

монію нагородження. Тож де-
яким з них надіслали відео 
звернення. Нагороди та по-
дарунки отримали не тільки 
юні художники, а й їхні викла-
дачі. Спеціальні нагороди за 
пропозицією членів журі було 
присуджено авторам творчих 
робіт. Їх отримали вихованці 
мистецьких закладів Казах-
стану, Полтави та Запоріж-
жя, Чернівецької й Тернопіль-
ської областей та учні ЧДХШ 
ім. І.Ю. Рєпіна.

На думку Чугуївського місь-
кого голови Галини Мінаєвої, 
яка очолювала журі, спроба 
була дуже вдалою. Вона не 
сумнівається, що конкурс ста-
не традиційним.
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У Козятині відкрили пам’ятник  
воїнам-афганцям

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. До вшанування 
учасників бойових дій на тери-
торії інших держав та 30-ї річ-
ниці виведення військ із Респу-
бліки Афганістан у місті Козя-
тин відкрили пам’ятник. На ньо-

му викарбувано імена жителів 
міста і району, які загинули, за-
хищаючи територіальну ціліс-
ність інших країн. Ідея створен-
ня пам’ятника у краян визріва-
ла давно, і нині її втілили. Хви-
линою мовчання присутні зга-
дали поіменно всіх, хто не по-
вернувся з війни.

У перспективі тут пла-
нують облаштувати Алею 
пам’яті, складовою якої ста-
нуть пам’ятні знаки, приуро-
чені до трагічних сторінок на-
шої історії: Голодомору, по-
дій Другої світової війни, аф-
ганської війни, аварії на Чор-
нобильській АЕС, російської 

збройної агресії проти Украї-
ни (з 2014 року).

«Воїни-афганці продемон-
стрували вірність присязі, 
мужність та героїзм, самопо-
жертву заради бойових по-
братимів і заклали ті бойові 
традиції, які потім як повітря 
нам були потрібні, коли зно-
ву треба було боронити Бать-
ківщину. 

Уже сплило багато часу, 
тому справді є підстави вва-
жати ветеранами всіх вас — 
тих, у чиє життя так несподі-
вано й безжалісно, починаю-
чи з 1979 року, увірвалася та 
війна. І сьогодні ми тут зібра-
лися, щоб віддати належну 
шану всім ветеранам бойових 
дій на території інших дер-
жав, які з честю виконали свій 
обов’язок», — зазначив голо-
ва Козятинської райдерж-
адміністрації Юрій Слубчук.

Почесне право відкрити 
пам’ятник надали голові об-
ласної спілки ветеранів війни 
в Афганістані (воїнів-інтер-
націоналістів) Петрові Кири-
лішину та його козятинській 
колезі Тетяні Драмарецькій. 
До підніжжя пам’ятника бо-
йові товариші, гості й жителі 
міста поклали квіти, а насто-
ятель місцевої церкви освя-
тив його.

Непроста це справа — написати натюрморт ватними паличками

Воїни-афганці проказали вірність присязі, мужність та героїзм Вакулина криниця й нині напуває селян смачною водою
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