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ЦИФРА ДНЯ

Як житиме економіка
до кінця року

ПРОГНОЗ. Зростання економіки України в січні—липні цього
року зберегло позитивну динаміку і становило 0,7%, при цьому
до кінця року тенденція не зміниться і зростання становитиме
приблизно 1%, плюс-мінус 0,2%. Про це йдеться у прогнозі Мі-
ністерства економічного розвитку і торгівлі.

У Мінекономрозвитку також зазначили, що в січні — липні
був спад темпів зростання промислового виробництва. Так, як-
що в січні — червні індекс промвиробництва становив 2%, то в
січні — липні він скоротився до 1,7%. Очікування щодо показ-
ників промвиробництва за підсумками року залишаються стри-
маними, оскільки, за розрахунками відомства, на них
впливають відразу кілька чинників. Серед них, повідомляє УНІ-
АН, збереження торгових обмежень з боку Росії, падіння світо-
вих цін на ключові товари українського експорту, загострення
ситуації на сході України, посилення інфляції і девальвація на-
ціональної валюти. Позитивний вплив на промвиробництво ма-
тимуть зниження податкового тиску, підтримка приватизації,
відновлення співпраці із ключовими кредиторами і подальша
дерегуляція економіки.

ЦИТАТА ДНЯ

Йоганнес РегенбРехт:  
«Санкційний режим

стосовно Криму
залишатиметься

чинним доти, доки
Крим буде

окупованим
Російською

Федерацією».
керівник робочого штабу з питань України МЗС ФРн
про агресивні дії РФ щодо України 

3,6 млн грн
на реалізацію енергоефективних заходів

залучили впродовж тижня учасники
урядової програми «теплих кредитів»

4

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку виплати грошової
компенсації вартості проїзду учасників
антитерористичної операції до реабілітаційних установ
для проходження психологічної реабілітації та назад»2

акценти

Президент звернувся 
із щорічним посланням 
до народних депутатів 
у перший день роботи 
нової сесії

Безплатна
приватизація
коштує дорого

ГосТРА ТемА. Чому громадяни й органи місцевого
самоврядування досі мають тяганину з реєстрацією 
земельних ділянок? 

За довгим рублем
ТРАФІКІНГ. Гастарбайтери з Харківщини найчастіше потерпають 
від трудової експлуатації в Росії

Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

Анатолій зрадів телефонному
дзвінку, на який навіть не

сподівався. Залишившись без ро-
боти та без власної невеличкої
друкарні, яку довелося «віддати»

за борги, він кілька місяців безус-
пішно намагався знайти застосу-
вання своїм знанням та досвіду
поліграфіста й управлінця. Втім,
траплялися лише пропозиції або
неофіційного працевлаштування,
або ж не за фахом. Тож і переби-
вався випадковим підробітком,

щоб якось прогодувати сім’ю… А
тут голос колишнього колеги в
трубці за тридцять секунд роз-
мови розв’язував усі його про-
блеми. Той телефонував з Росії,
говорив квапливо, але всі деталі
обіцяв розповісти при зустрічі.
Пропонував престижну роботу в

солідній видавничій компанії,
стабільну й високу платню. «Ви-
їжджай прямо завтра до Бєлго-
рода, там будуть ще кілька
харків’ян, вас зустрінуть. Я вже
працюю тут два місяці, все добре,
до зустрічі», — скоромовкою про-
говорив знайомий і від’єднався.

Подальший розвиток подій,
як розповів Анатолій, починав-
ся гладко, хоча його й насторо-
жувало те, що після зустрічі в
нього і ще у трьох хар-
ків’ян відібрали докумен-
ти (для оформлення,
пояснили). 5
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Новопсковський районний суд Луганської області викликає як відповідача Кос-
мачова Віктора Володимировича у судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом Касьяненко Наталії Олександрівни до Космачова Віктора Володими-
ровича про надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за межі України без
згоди та супроводу батька, яке відбудеться 12 вересня 2016 року о 13 год. 00 хв.
(резервна дата судового засідання 19 вересня 2016 року о 09 год. 40 хв.) в примі-
щенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Но-
вопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Літинський районний суд Вінницької області викликає як відповідача
Бакуту Людмилу Миколаївну в смт Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 30,
каб. № 3, для участі в розгляді справи за позовом ПАТ КБ «Приват
банк» до Бакути Л. М. про стягнення заборгованості на 09.09.2016 року
на 10.00 годину.

У разі неявки Бакути Л. М. справу буде розглянуто на підставі наяв-
них доказів.

Суддя Білик Н. В.

13.09.2016 року о 09.30 годині у при-
міщенні Новоайдарського районного
суду Луганської області будуть слухатись
цивільні справи № 419/2320/16-ц, 
№ 2/419/397/2016 за позовом Майнуро-
вої Ольги Юріївни до Майнурова Олексія
Геннадійовича про надання дозволу на
тимчасовий виїзд за кордон неповноліт-
ньої дитини без згоди батька.

Суддя Л. Д. Добривечір

Було загублено державний акт 
на право власності на земельну ділянку

серія ЯД №649747, виданий Якушевій
Ганні Іванівні Бориспільським районним

відділом земельних ресурсів 
04.09.2006 р. Акт було зареєстровано 

в Книзі реєстрації державних актів 
за №040632301247. Кадастровий 

номер земельної ділянки
3220881300:04:001:0265. 

В разі знаходження зателефонуйте 
067-547-81-67.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 528
Київ

Про затвердження Порядку виплати 
грошової компенсації вартості проїзду 
учасників антитерористичної операції 

до реабілітаційних установ для проходження
психологічної реабілітації та назад

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Затвердити Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду

учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для про-
ходження психологічної реабілітації та назад, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 серпня 2016 р. № 528

ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників 

антитерористичної операції до реабілітаційних установ 
для проходження психологічної реабілітації та назад

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування учасникам антитеро-
ристичної операції витрат на оплату проїзду до реабілітаційних установ для
проходження психологічної реабілітації та назад. 

2. Відшкодування витрат на оплату проїзду учасників антитерористичної
операції до реабілітаційних установ та назад проводиться за рахунок кош-
тів, передбачених у державному бюджеті на заходи із психологічної реабі-
літації учасників антитерористичної операції.

3. Дія цього Порядку поширюється на учасників антитерористичної опе-
рації з числа осіб, яким установлено один з таких статусів: 

учасник бойових дій — відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» (далі — Закон);

інвалід війни — відповідно до пунктів 1, 11—14 частини другої статті 7
Закону;

учасник війни — відповідно до пункту 13 статті 9 Закону.
Дія цього Порядку поширюється також на осіб, які супроводжують ін-

валіда війни I групи.
4. Грошова компенсація вартості проїзду учасників антитерористичної

операції до реабілітаційних установ та назад виплачується структурними
підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних
у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах (у разі їх створення) рад (далі — органи соціального за-
хисту населення).

5. Грошова компенсація вартості проїзду учасників антитерористичної
операції до реабілітаційних установ та назад надається у разі користування
таким міжміським транспортом:

залізничним — у розмірі фактичних витрат, підтверджених проїзними
документами, але не більше вартості проїзду в плацкартному/купейному
вагоні швидкого поїзда та вагоні другого класу швидкісного поїзда;

автомобільним загального користування (крім таксі) — у розмірі фак-
тичних витрат, підтверджених проїзними документами.

Витрати на проїзд транспортом міського та приміського сполучення від-
шкодуванню не підлягають.

6. Грошова компенсація вартості проїзду учасників антитерористичної
операції до реабілітаційних установ та назад призначається в разі, коли
звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 90 календарних днів із
зазначеної в проїзному документі дати закінчення поїздки.

7. Для відшкодування вартості проїзду до реабілітаційних установ та
назад учасники антитерористичної операції подають до органів соціального
захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного прожи-
вання (перебування) такі документи:

1) заяву про надання грошової компенсації із зазначенням рахунку, від-
критого в банківській установі, та адреси для надіслання органом соціаль-
ного захисту населення повідомлення про прийняте рішення (електронною
поштою або на паперовому носії);

2) копію паспорта або іншого документа, що засвідчує особу заявника
та місце його проживання;

3) заповнений реабілітаційною установою відривний корінець направ-
лення на психологічну реабілітацію із зазначенням строків перебування в
реабілітаційній установі;

4) оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату
проїзду (на проїзному документі повинні бути зазначені дата проїзду та
його вартість).

8. Рішення про відшкодування учасникам антитерористичної операції
вартості проїзду до реабілітаційних установ та назад приймається органом
соціального захисту населення протягом 10 робочих днів з дати надход-
ження документів.

9. Виплата коштів проводиться через банківські установи та Українське
державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта».

10. Заявники та реабілітаційні установи  відповідають за достовірність
поданих відомостей та документів, у яких вони містяться.

11. Надміру виплачені суми з відшкодування витрат на оплату проїзду
внаслідок подання заявником недостовірних відомостей підлягають стяг-
ненню в установленому порядку.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 539
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України

від 31 березня 2015 р. № 221 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р.

№ 221 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілі-
тації постраждалих учасників антитерористичної операції» (Офіційний віс-
ник України, 2015 р., № 33, ст. 962) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 23 серпня 2016 р. № 539

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 31 березня 2015 р. № 221
1. У назві та постановляючій частині постанови слово «постраждалих»

виключити.
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті

для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учас-
ників антитерористичної операції, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слово «постраждалих» виключити;
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених

у державному бюджеті за програмою «Заходи із психологічної реабілітації,
соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції
та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції са-
наторно-курортним лікуванням» для здійснення заходів щодо психологіч-
ної реабілітації учасників антитерористичної операції (далі — бюджетні
кошти).»;

3) пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
«3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів щодо психо-

логічної реабілітації учасників антитерористичної операції (далі — реабілі-
таційні заходи), у тому числі на проживання та харчування під час
проведення цих заходів у разі потреби, з числа осіб, яким встановлено один
із таких статусів:

учасник бойових дій — відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» (далі — Закон);

інвалід війни — відповідно до пунктів 1 і 11—14 частини другої статті 7
Закону;

учасник війни — відповідно до пункту 13 статті 9 Закону.
4. Кількість учасників антитерористичної операції, які можуть пройти у

поточному році психологічну реабілітацію за бюджетні кошти, розрахову-
ється Службою в розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропор-
ційно фактичній кількості учасників антитерористичної операції за даними
Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та обсягу бюджет-
них коштів у відповідному році та доводиться Службою до органу вико-
навчої влади Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з пи-
тань соціального захисту населення для подальшого доведення структур-
ним підрозділам з питань соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих орга-
нів міських рад (далі — органи соціального захисту населення).

Органи соціального захисту населення організовують направлення учас-
ників антитерористичної операції до підприємств, установ, організацій та
закладів будь-якої форми власності, які здійснюють реабілітаційні заходи
(далі — реабілітаційні установи).»;

4) в абзаці другому пункту 7 слово «постраждалих» виключити.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 541
Київ

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України 

від 31 березня 2015 р. № 149 і 179
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. 

№ 149 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та
психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації на-
селення» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 791) і № 179 «Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учас-
ників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у
запас або відставку)» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 869, 
№ 85, ст. 2849) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 серпня 2016 р. № 541

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів 
України від 31 березня 2015 р. № 149 і 179

1. Пункти 1 і 3 Порядку використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психо-
логічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації
населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31
березня 2015 р. № 149, викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених
у державному бюджеті за програмою «Заходи із психологічної реабілітації,
соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції
та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції са-
наторно-курортним лікуванням» для здійснення заходів щодо надання со-
ціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної
реабілітації населення (далі — бюджетні кошти).»;

«3. Бюджетні кошти  спрямовуються центрам соціальної та психологіч-
ної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції на
здійснення заходів із соціальної та психологічної допомоги учасникам ан-
титерористичної операції з числа осіб, яким установлено один із таких ста-
тусів:

учасника бойових дій — відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»;

інваліда війни — відповідно до пунктів 1 та 11—14 частини другої статті
7 зазначеного Закону;

учасника війни — відповідно до пункту 13 статті 9 зазначеного Закону.».
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179:
1) у назві та постановляючій частині постанови слова «(крім військово -

службовців, звільнених у запас або відставку)» виключити;
2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті

для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників ан-
титерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас
або відставку), затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова «(крім військовослужбовців, звільнених у запас
або відставку)» виключити;

пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених

у державному бюджеті за програмою «Заходи із психологічної реабілітації,
соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції
та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції са-
наторно-курортним лікуванням» для здійснення заходів із соціальної та
професійної адаптації учасників антитерористичної операції (далі — бюд-
жетні кошти).»;

«3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів із соціальної
та професійної адаптації учасників антитерористичної операції з числа осіб,
яким установлено один із таких статусів: 

учасника бойових дій — відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»;

інваліда війни — відповідно до пунктів 1 та 11—14 частини другої статті
7 зазначеного Закону;

учасника війни — відповідно до пункту 13 статті 9 зазначеного Закону.»;
абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
«Кількість учасників антитерористичної операції, які можуть отримати

послуги із соціальної та професійної адаптації за бюджетні кошти, розра-
ховується Службою в розрізі адміністративно-територіальних одиниць про-
порційно фактичній кількості учасників антитерористичної операції, за
даними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, та обсягу
бюджетних коштів на відповідній рік.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 547
Київ

Про внесення змін до пункту 14 
переліку органів ліцензування

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 14 переліку органів ліцензування, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 (Офі-
ційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2232), виклавши його в такій ре-
дакції:
«14. Мінприроди   виробництво особливо небезпечних хімічних 

речовин, перелік яких визначається Кабінетом 
Міністрів України, поводження з небезпечними 
відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання 
(накопичення) суб’єктом господарювання утворених
ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня
утворення небезпечні відходи передаються 
суб’єктам господарювання, що мають ліцензію 
на поводження з небезпечними відходами».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 8 серпня 2016 р. № 609-р
Київ

Про утворення міжвідомчої робочої 
групи з питань підготовки будівництва 
сучасної установи виконання покарань

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань підготовки будівництва
сучасної установи виконання покарань (далі — міжвідомча робоча група)
у складі згідно з додатком.

2. Міністерству юстиції разом з Міністерством фінансів, Міністерством
економічного розвитку і торгівлі, Міністерством культури, Фондом дер-
жавного майна, Київською міською державною адміністрацією, Львівською
обласною державною адміністрацією організувати роботу міжвідомчої ро-
бочої групи для забезпечення подання пропозицій щодо визначення пра-
вових та організаційних засад підготовки будівництва сучасної установи
виконання покарань.

3. Надати голові міжвідомчої робочої групи право затверджувати пер-
сональний склад міжвідомчої робочої групи, вносити зміни до її складу та
залучати до роботи працівників центральних органів виконавчої влади,
інших державних органів, підприємств, установ та організацій (за погод-
женням з їх керівниками), а також одержувати документи і матеріали, не-
обхідні для роботи міжвідомчої робочої групи. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 8 серпня 2016 р. № 609-р

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань підготовки будівництва 

сучасної установи виконання покарань
Міністр юстиції, голова міжвідомчої робочої групи 
Перший заступник Міністра юстиції, заступник голови міжвідомчої ро-

бочої групи
Директор департаменту стратегічного розвитку органів юстиції Мін’юсту,

секретар міжвідомчої робочої групи
Перший заступник Міністра фінансів
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Заступник Міністра культури
Перший заступник Голови Фонду державного майна 
Голова Київської міської держадміністрації 
Голова Львівської обласної держадміністрації 
Заступник міського голови з питань розвитку м. Львова (за згодою)
Народні депутати України (за згодою)
Директор представництва Європейського банку реконструкції та роз-

витку в Україні (за згодою)
Голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпо-

рації в Україні та Білорусі (за згодою)
Голова представництва в Україні Європейського інвестиційного банку

(за згодою)
Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови (за

згодою)

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 
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оголошення
Рівненський міський суд відповідно до ч. 9 ст. 74

Цивільного процесуального кодексу України викли-
кає в судове засідання:

Жук Юлію Анатоліївну, яка зареєстрована за ад-
ресою: Рівненська область, с. Рафалівка, вул. Гра-
нична, 25, як відповідача;

Оштук Івана Петровича, який зареєстрований за
адресою: Рівненська область, с. Рафалівка, вул. Ко-
ротка, буд. 6, в якості третьої особи, яке відбудеться
20 вересня 2016 року о 14 год. 30 хв. по справі за
позовом ТзОВ «Білд Буд» до Жук Юлії Анатоліївни,
Подольського Максима Семеновича, третя особа,
яка не заявляє самостійних вимог на стороні відпо-
відача, Оштук Іван Петрович про визнання договору
купівлі-продажу квартири недійсним та витребу-
вання майна з чужого незаконного володіння.

14 липня 2016 року о 14 год. 30 хв. Жук Юлія Ана-
толіївна та Оштук Іван Петрович в судове засідання
не з’явилися.

У разі їхньої повторної неявки 20 вересня 2016
року о 14 год. 30 хв. розгляд справи буде проводи-
тись без їхньої участі на підставі наявних у справі до-
казів.

Суддя О. Я. Тимощук

Повістка про виклик обвинуваченого
Тростянецький райсуд Сумської області викликає об-

винуваченого Масалітіна Анатолія Івановича, 13.04.1960
року народження (останнє відоме місце проживання та
перебування: Сумська область, м. Тростянець, вул. Ко-
мінтерна, 42), відносно якого ухвалою Тростянецького
районного суду Сумської області від 19.08.2016 року
було винесено рішення про здійснення спеціального су-
дового провадження, у підготовте судове засідання по
кримінальному провадженню № 1-кп/588/128/16 за його
обвинуваченням за ч. 1 ст. 110 КК України, яке відбу-
деться об 11:00 год. 21.10.2016 р. в приміщенні суду за
адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Миру, 9.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

У разі неприбуття Масалітіна А. І. до суду за викликом
без поважних причин на нього може бути накладено
грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру мінімаль-
ної зарплати до 2 розмірів мінімальної зарплати, або за-
стосовано привід, здійснено спеціальне судове
провадження.

Обвинувачений має заздалегідь повідомити про не-
можливість з’явитися у судове засідання за викликом.

Суд повідомляє, що захиснику обвинуваченого Маса-
літіна А. І. адвокату Гаврилюк Н. М. направлені проце-
суальні документи, пов’язані з розглядом справи.

Головуючий суддя Шевченко B. C.

Сватівський районний суд Луганської обл. викликає від-
повідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості у судові засідання, які відбудуться:

12.09.2016 року
14:30 Болдарь Олег Миколайович (цивільна справа

426/4124/15-ц)
15:00 Ткачев Сергій Павлович (цивільна справа

426/4178/16-ц)
15:30 Гаман Валентина Миколаївна (цивільна справа

426/4114/15-ц)
16:00 Берещанська Тетяна Вікторівна (цивільна справа

426/2283/15-ц)
16:30 Макєєнок Євгенія Олександрівна (цивільна справа

426/2287/15-ц)
17:00 Черних Олена Олексіївна (цивільна справа

426/2258/15-ц)
13.09.2016 року
14:30 Токуєва Олена Петрівна (цивільна справа

426/2259/15-ц)
15:00 Волков Дмитро Ігорович (цивільна справа

426/2290/16-ц)
15:30 Лисицкий Ігор Іванович (цивільна справа

426/2260/15-ц)
16:00 Волков Денис Миколайович (цивільна справа

426/2344/15-ц)
16:30 Швидка Тетяна Олександрівна (цивільна справа

426/2273/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розгля-

датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

Суддя Половинка В. О.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/5189/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Щербатенко Кристини Сергіївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Судовий розгляд
справи призначено на 26 жовтня 2016 року о 08 год. 30
хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 501, тел.(код 06153) 3-63-75.                                                                        

Суд викликає Щербатенко Кристину Сергіївну як від-
повідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя Петягін В. В.

Приморський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання на 20 вересня 2016 року
о 8 годині (резервна дата 23 вересня 2016 року о 8
годині) за адресою: Запорізька обл., м. Приморськ,
вул. Поштова, 6, зал №2, 1-й поверх, в якості відпо-
відача Терешко Галину Іванівну по цивільній справі
№ 326/977/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Терешко Галини Іванівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

У разі неявки відповідачки в судове засідання на
вказані дату та час, справу буде розглянуто за її від-
сутності.

Суддя О. М. Чапланова

В провадженні Рубіжанського районного суду Луганської області
перебуває цивільна справа за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Миро-
ненко Ольги Анатоліївни  про стягнення заборгованості. Рубіжанський
районний суд Запорізької області викликає Мироненко О. А. в судове
засідання 22 вересня 2016 року о 08-10 для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Мироненко Ольги Анатоліївни про
стягнення заборгованості, яке відбудеться за адресою: 93010, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34 (Суддя О. Л. Овчаренко).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та
докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове за-
сідання та неповідомлення суду про причини неявки позов буде роз-
глянутий за його відсутністю за наявними в матеріалах справи
доказами.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Антохіну Ірину Пет-
рівну, 13 травня 1970 року народження, яка проживає за адресою: вул. Проле-
тарська, 22 а, м. Амвросіївка, Донецька область, у судове засідання по цивільній
справі №323/2798/16-ц (2/323/783/16) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне
управління АТ «Ощадбанк» до Антохіної Ірини Петрівни про стягнення заборго-
ваності за кредитом.

Судове засідання відбудеться о 09-00 годині  14 вересня 2016 року у примі-
щенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Чумацька, 23, під го-
ловуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет №12.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомле-
ними про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу може
бути розглянуто за їх відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (по-
становляє заочне рішення) на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Федотов Максим Вікторович, 24.12.1986 року народження, останнє місце прожи-
вання чи мешкання: 51900, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Чечеріна,
будинок 108, квартира 37; викликається у судове засідання як відповідач на 10.00
годину 22 вересня 2016 року у цивільній справі за позовом Мотроненко Валентини
Володимирівни в особі представника  позивача Негробова Олександра Вікторовича
до Федотова Максима Вікторовича, третя особа: ПрАТ «Українська охоронно-стра-
хова компанія» про відшкодування збитків, спричинених в результаті ДТП.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді
Решетник Т. О. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська
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 Федотов Максим Вікторович вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи.

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

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Селезньову Світлану Юрі-
ївну, 06 травня 1982 року народження, яка проживає за адресою: вул. Черняховського,
68, м. Амвросіївка, Донецька область, у судове засідання по цивільній справі
№323/2800/16-ц (2/323/784/16) за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний Банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління АТ
«Ощадбанк» до Селезньової Світлани Юріївни про стягнення заборгованості за креди-
том.

Судове засідання відбудеться о 08-30 годині 14 вересня 2016 року у приміщенні
суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Чумацька, 23, під головуванням
судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет №12.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомленими
про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду, справу може бути роз-
глянуто за їх відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне
рішення) на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання
Берковича Фадея Михайловича по цивільній справі за позовом ТОВ
«Свята Катерина Одеса» до Берковича Фадея Михайловича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання за справою відбудеться 06.10.16 р. о 14 годині 15
хвилин у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 215, суддя Нікітіна С. Й.

У разі неявки вказаного відповідача справа буде розглядатися у його
відсутність за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює
відповідачу про його обов’язок повідомити суд про причини неявки у
судове засідання.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Троїцького районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 433/185/16-к стосовно Грачова Сергія Вікторовича,
18.01.1965 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслі-
дування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Грачов
С. В. зареєстрований та проживає за адресою: Луганська область, м. Красний
Луч, вул. Перекопська, буд. 37.

На підставі ст. ст. 314, 297-5,323 КПК України Троїцький районний суд Луган-
ської області викликає Грачова Сергія Вікторовича в судове засідання, яке від-
будеться 15.09. 2016 року об 11:00 у залі судових засідань Троїцького районного
суду Луганської області за адресою: смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5 а, Троїць-
кого району Луганської області.

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Ляшенко
М. А., суддів Суського О. І., Бондаренка Л. І.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової
Н. І. знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Затолоцької 
Олени Валентинівни про стягнення заборгованості за кредитом: 
№ 310/4402/16-ц.

Розгляд справи призначено на 29.09.2016 року о 10.00 годині в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. 401, Запорізької області, суддя Черткова Н. І.,
тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Затолоцьку Олену Валентинівну.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними в ній

матеріалами.

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області викликає Задорожну
Лідію Вікторівну, Мікулу Зінаїду Вікторівну та Лемберг Олександра Вікторо-
вича як відповідачів по цивільній справі, єдиний унікальний номер 
№ 149/1531/16-ц за позовною заявою Школьник Галини Вікторівни до Те-
риторіальної громади в особі Петриківської сільської ради Хмільницького
району Вінницької області, Задорожної Лідії Вікторівни, Мікули Зінаїди Вік-
торівни та Лемберг Олександра Вікторовича про визнання права власності
на спадкове майно, в судове засідання, яке відбудеться 13 вересня 2016
року о 09 годині 00 хвилин в залі судових засідань № 2 Хмільницького міськ-
районного суду Вінницької області, що за адресою: 22000, Вінницька об-
ласть, м. Хмільник, вул. Столярчука, буд. 4.

У випадку неявки вказаних осіб, справа буде розглянута у їх відсутність
на підставі наявних доказів.

Суддя Тарнавський М. В.

Рівненський міський суд відповідно до ч. 9 ст. 74 Цивільного процесуального
кодексу України викликає в судове засідання Подольського Максима Семено-
вича, який проживає за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Парти-
занська, 35, кв. 26, як співвідповідача, яке відбудеться 20 вересня 2016 року о
14 год. 30 хв. по справі за позовом ТзОВ «Білд Буд» до Жук Юлії Анатоліївни,
Подольського Максима Семеновича, третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на стороні відповідача, Оштук Іван Петрович про визнання договору ку-
півлі-продажу квартири недійсним та витребування майна з чужого незаконного
володіння.

14 липня 2016 року о 14 год. 30 хв. Подольський Максим Семенович в судове
засідання не з’явився.

У разі його повторної неявки 20 вересня 2016 року о 14 год. 30 хв. розгляд
справи буде проводитись без його участі, на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. Я. Тимощук

Рівненський міський суд викликає Будчану Тетяну Олексіївну,
21 липня 1974 року народження, з 21 червня 2014 року знята з
реєстрації в м.Рівне, в якості відповідача в судове засідання, яке
відбудеться 03  жовтня 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні
Рівненського міського суду Рівненської області (м.Рівне, вул.
Шкільна,1) по цивільній справі №569/4467/16-ц за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова компа-
нія "РАНТЬЕ" до Будчани Тетяни Олексіївни про стягнення боргу
за кредитним договором.

У разі неявки в судове засідання у вказаний час та неповідом-
лення про поважність причин неявки відповідача, справа буде
вирішена на підставі наявних у ній доказів з постановленням за-
очного рішення.

Суддя О. О. Першко 

Комунарський районний суд м. Запоріжжя 
(вул. Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у су-
дове засідання, яке відбудеться 14.09.2016 року о 16
год. 15 хв. в каб. № 48 як відповідача Левченка 
Максима Анатолійовича по цивільній справі 
№ 333/2483/16 за позовом Левченко В. В. до Лев-
ченка М. А. про розірвання шлюбу.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами.

Суддя І. Й. Наумова

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідача по справі за позовом
Луганського міського центру зайнятості про стягнення
незаконно отриманого матеріального забезпечення, яке
відбудеться 15.09.2016 року о 10.00:

- Нечаєв Сергій Леонідович, 27.01.1985 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування)
– м. Луганськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі
на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Рівненський міський суд викликає Вежиченко Олену Мико-
лаївну, 08 лютого 1990 року народження, з 05 травня 2015 року
знята з реєстрації в м.Рівне, в якості відповідача в судове засі-
дання, яке відбудеться 29  вересня 2016 року об 11 год. 00 хв. в
приміщенні Рівненського міського суду Рівненської області
(м.Рівне, вул. Шкільна,1) по цивільній справі №569/5714/16-ц за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторин-
гова компанія "РАНТЬЕ" до Вежиченко Олени Миколаївни про
стягнення боргу за кредитним договором.

У разі неявки в судове засідання у вказаний час та неповідом-
лення про поважність причин неявки відповідача, справа буде
вирішена на підставі наявних у ній доказів з постановленням за-
очного рішення.

Суддя О. О. Першко

Долинський районний суд Кіровоградської області
викликає на 14.00 годину 04 жовтня 2016 року як відпо-
відача Бабажанова Срожбека Улугбека углі, 29.05.1992
року народження (останнє зареєстроване місце прожи-
вання за адресою: вул. Гьотте, 34, Центрально-Міський
район, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50000)
у цивільній справі за позовом Шевченко Валентини Ва-
леріївни до Бабажанова Срожбека Улугбека углі, третя
особа: Служба у справах дітей Долинської РДА про ро-
зірвання шлюбу, визначення місця проживання малоліт-
ньої дитини та стягнення аліментів на дитину. Справа
розглядатиметься суддею Бойко П.М. У разі неявки від-
повідача у справі може бути ухвалено заочне рішення.

Суддя П. М. Бойко

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Нудьгу Андрія Олександровича про те, що 16
вересня 2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Ромен-
ського міськрайонного суду Сумської області за адре-
сою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна 12 буде
слухатися в судовому засіданні цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Нудьги Андрія Олександровича
про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Нудьга Андрій Олександрович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідача по справі за позовом
Темченко Катерини Олександрівни про стягнення алі-
ментів 15.09.2016 року о 08.20:

- Темченка Миколу Олександровича, 09.03.1988 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання (пере-
бування) – м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі
на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідача по справі за позовом
Волобуєвої Ганни Олександрівни про стягнення алімен-
тів 15.09.2016 року о 08.00:

- Волобуєва Олександра Вікторовича, 28.08.1986 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання (пере-
бування) – с. Велика Чернігівка.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі
на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 12 ве-
ресня 2016 року о 14.00 годині в приміщенні
Сватівського районного суду Луганської області за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50 років
Перемоги, буд. 34, Васильєву Наталію Геннадіївну:
Луганська обл., м. Краснодон, кв. Лісний, буд. 3, кв.
94 як відповідача по цивільній справі № 426/4100/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Васильєвої На-
талії Геннадіївни про стягнення заборгованості.

Суддя Половинка В. О.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 15 вересня 2016 року
о 10 год. 00 хв. як відповідача Вовченка Євгенія Ва-
лерійовича, 21 серпня 1984 р.н., по цивільній справі
№ 515/1194/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Вовченка Є. В. про стягнення заборгованості.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100.

У разі неявки відповідача в судове засідання, роз-
гляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Чебан А. П.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідача по справі за позовом
Іванчікової Тетяни Олексіївни про стягнення аліментів
15.09.2016 року о 08.20:

- Іванчіков Андрій Анатолійович, 1973 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) –
с. Вільхове.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі
на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Колпачова Дениса Павловича, останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда,
1/134, як відповідача  в судове засідання по цивільній
справі № 409/1140/16-ц за позовом Колпачової Тетяни
Миколаївни про стягнення аліментів, що відбудеться
15.09.2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, 
пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вва-
жається належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова
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Шевченківський районний суд м. Києва повідом-
ляє, що 28.09.2016 року о 08 год. 00 хв. буде роз-
глядатись цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Хрупакова О. В. про стягнення за-
боргованості.

Хрупаков Олександр Володимирович, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, вул. О. Теліги, буд.
37, кв. 60, викликається в судове засідання як від-
повідач. У випадку неявки в судове засідання позов
буде розглянуто у його відсутність на підставі мате-
ріалів справи. Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31.

Суддя Н. Г. Притула

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний Банк «Приватбанк» до Андріянова Олександра
Володимировича про стягнення заборгованості, який про-
живає за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, смт Нижня
Кринка, вул. Лісна, 48, викликається на 20 вересня 2016
року о 09-30 годині до суду, каб. №7, для участі у розгляді
справи по суті (№ 2/234/4631/16).

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

Суддя Л. І. Переверзева

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання відповідача по справі
за позовом Сикирицької Валентини Миколаївни про
визнання права власності на спадкове майно на
16.09.2016 року о 08.00:

— Шахтарська селищна рада міста Свердловська
Луганської області, останнє відоме зареєстроване
місце перебування - смт. Шахтарське, вул. Москов-
ська, 7. Адреса суду: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Комсомольська, 30. У разі неявки
справу буде розглянуто без Вашої участі на підставі
глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області сповіщає, що 10 серпня 2016 року Ново-
московськом міськрайонним судом Дніпропетровської
області під головуванням судді Парфьонова Д. О. ухва-
лено заочне рішення по справі № 183/7901/15, яким за-
доволено позовні вимоги ПАТ КБ «Приватбанк» до
Олефіренка Юрія Анатолійовича про стягнення заборго-
ваності. З повним текстом рішення відповідач Олефі-
ренко Ю. А. може ознайомитись, звернувшись до
канцелярії Новомосковського міськрайонного суду Дніп-
ропетровської області за адресою: 51200, Дніпропетров-
ська область, м. Новомосковськ, вул. Велика Ковалівка,
10-Б.

Суддя Д. О. Парфьонов

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Галатенко Оксану Олександрівну, ос-
тання відома адреса місця проживання: м. Київ, вул.
Милославська, 39/48, кв. 190, у судове засідання,
яке призначене на 22 листопада 2016 року на 09 год.
45 хв., у справі за позовом публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Га-
латенко Оксани Олександрівни про стягнення забор-
гованості. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського,
5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Коропський районний суд Чернігівської області (вул. Ки-
бальчича, 12, смт Короп Чернігівської області, 16200) ви-
кликає в судове засідання на 08.00 годину 13 вересня 2016
року Білочицьку Оксану Олександрівну, останнє відоме
місце проживання в с. Черешеньки, Коропський район, Чер-
нігівська область, вул. Шкільна, 7, як відповідача по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Білочицької Оксани
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача,
суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України справу розгля-
датиме за наявними матеріалами в заочному порядку на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя Т. П. Корзюк

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської
області викликає у судове засідання, яке відбудеться
27 вересня 2016 року об 11:00 годині в приміщенні
Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської
області за адресою: Чернігівська область, м. Новго-
род-Сіверський, вул. Гімназична, буд. 10 а, Захар-
ченка Романа Григоровича: Чернігівська обл., м.
Новгород-Сіверський, вул. Ушинського, 
буд. 15-б, як відповідача по цивільній справі 
№ 739/1243/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Захарченка Романа Григоровича про стягнення
заборгованості.

Суддя Наполов М. І.

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться 27
вересня 2016 року о 14.00 годині в приміщенні Новго-
род-Сіверського районного суду Чернігівської області
за адресою: Чернігівська область, м. Новгород-Сівер-
ський, вул. Гімназична, 10 а, Андрієнка Валерія Михай-
ловича: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул.
Соборна, буд. 12, кв. 9, як відповідача по цивільній
справі № 739/1225/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Андрієнка Валерія Михайловича про стяг-
нення заборгованості. 

Суддя Наполов М. І.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання,
яке відбудеться 12 вересня 2016 року об 11-40 годині за
адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.
2, каб. 19, в якості відповідача по справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ БАНК» про
стягнення заборгованості: Холошу Володимира Олек-
сандровича, 86106, м. Макіївка, пров. Сосновий, 2. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази на їх підтвердження.

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

Заліщицький районний суд викликає 13 вересня

2016 року о 9 годині 00 хвилин за адресою: м. Залі-

щики, вул. Лисенка, 1, відповідача: Вергуна Миколу

Михайловича, остання адреса проживання: с. Литячі

Заліщицького району Тернопільської області в су-

дове засідання у цивільній справі за позовом ТОВ

«Факторингова компанія «Рантьє» до Вергуна Ми-

коли Михайловича про стягнення боргу.

Суддя С. В. Дудяк

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-

лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-

вом Моторного (транспортного) страхового бюро до

Григорян А. К. про стягнення шкоди викликає Гри-

горян Артура Кареновича в судове засідання на

16.09.2016 р. на 09.00 год. та повідомляє, що в разі

неявки справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кириленко Т. В. 

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-
трян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, б. 64, каб. № 308) 12 вересня 2016 року о 09
годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позо-
вом публічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії —
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Ко-
лесникова Андрія Валерійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його
неявки справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-
трян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, б. 64, каб. № 308) 12 вересня 2016 року о 08
годині 40 хвилин буде розглядатись справа за позо-
вом публічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії —
Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до
Ремньова Микити Олександровича, Алексєєва Ана-
толія Миколайовича, Проніна Антона Олександро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Явка відповідачів у справі обов’язкова. У разі їх
неявки справа буде розглянута за їх відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом Корнілової Тамари Ва-
силівни до Аллахярова Єльшан Бахрам про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим примі-
щенням. Відповідач у справі Аллахяров Єльшан Бахрам, 
останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Кірова, буд. 2, кв. 2, викликається на 12
вересня 2016 року на 14 годину 30 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Чемодурова Н. О.

В провадженні Бердичівського міськрайонного суду Жито-
мирської області знаходиться цивільна справа № 274/3056/16-ц
за позовом Мельника Василя Миколайовича до Омельченко Зі-
наїди Миколаївни про визначення додаткового строку на при-
йняття спадщини.

Суд повідомляє відповідача Омельченко Зінаїду Миколаївну,
останнє відоме місце проживання якої: Київська область, м. Київ,
вул. Ватутіна, 26, кв.358, та останнє відоме місце реєстрації якої:
Київська область, м. Київ, вул. Кибальчича, 3 б, що 15.09.2016
року о 16 годині 00 хвилин в Бердичівському міськрайонному
суді Житомирської області відбудеться судове засідання, на яке
Омельченко З. М. повинна з’явитися в якості відповідачки. В ін-
шому випадку справа буде розглянута за її відсутності згідно із
законом.

Суддя О. В. Замега

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської
області викликає Кузнєцова Ігоря Володимировича,
13.05.1964 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ва-
дима Бойка, буд. 23, кв. 54) як відповідача по справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент Банк»
до Кузнєцова Ігоря Володимировича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 16.11.2016 року о 10-00
год. у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Пер-
шотравнева, буд. 29/5, каб. 8. Явка до суду є обов’язковою.
В разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто за
Вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд
про причини неявки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Тогункова Костянтина
Петровича, Тогункової Майї Володимирівни про стягнення боргу.

Відповідачі по справі викликаються до суду (м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5, кім. 313) для участі у розгляді справи
по суті: Тогунков Костянтин Петрович та Тогункова Майя Володи-
мирівна (проживають: м. Бахмут, вул. Леваневського, 154/16,
місце реєстрації не відоме) викликаються на 13 вересня 2016 року
на 10 годину 30 хвилин до суду, каб. 313, для участі у розгляді
справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачів вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їх відсутність. 

Суддя Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Яралян Юрія Сергійовича до Бережного Олек-
сандра Івановича про визнання дійсним договору купівлі-про-
дажу.

Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5, кім. 313), для участі у розгляді
справи по суті: Бережний Олександр Іванович (місце реєстрації
невідоме) викликається на 20 вересня 2016 року на 10 годину
00 хвилин до суду, каб. №313, для участі у розгляді справ по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність. 

Суддя Радченко Л. А.

У Подільському районному суді м. Києва 16 лис-

топада 2016 року о 09 год. 00 хв. під головуванням

судді Богінкевич С.М. буде розглядатись цивільна

справа за позовом Сєвєріна Віталія Валерійовича до

Майстренко Олени Марківни про розірвання шлюбу.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Суддя Богінкевич С. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне
провадження відносно Мартиненка Юрія Михайловича у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ст. 258-3 ч. 1 КК України. Обвинувачений у криміналь-
ному провадженні Мартиненко Ю. М. (зареєстрований за
адресою: Донецька обл., Бахмутський район (Артемів-
ський), м. Сіверськ, вул. Леніна 39) викликається на 12
вересня 2016 року о 10.00 годині до суду, каб. № 308,
для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя С. П. Букрєй

Державна служба геології та надр України оголошує

Перелік
ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на

користування надрами, відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку надання спеціальних
дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 30.05.2011 № 615

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних до-
зволів на користування надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Дер-
жавною службою геології та надр України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16,
кім. 325.

Останній день подання заявок 10 жовтня 2016 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61.
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/1164/2016
за позовом Сидоренка Вадима Володимировича до Вялого Дмитра Геннаді-
йовича про стягнення заборгованості за договором про надання правової до-
помоги.

Останнє відоме місце проживання відповідача Вялого Дмитра Геннадійо-
вича: Донецька область, м. Горлівка, вул. Журавського, буд. 30, кв. 2.

Відповідач викликається до суду на 13 вересня 2016 року на 10 год. 00 хв.
для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Деражнянський районний суд Хмельницької області пові-
домляє Коростій Галину Володимирівну про те, що 15 вересня
2016 року о 09.00 годині у приміщенні суду по вул. Миру, 43,
м. Деражня, Хмельницької області буде розглядатися справа
за позовом Кредитної спілки «СуперКредит» до Коростій Га-
лини Володимирівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. В разі неявки відповідача на вказану дату
розгляд справи буде проведено за її відсутності.

Суддя Ф. І. Коваль

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/6891/16-ц;
2/219/3414/2016 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства
«Альфа-Банк» до Харченко Валерії Ігорівни про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Харченко Валерія Ігорівна (останнє відоме суду місце
реєстрації за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Комсомольська,
1/70) викликається 13 вересня 2016 року на 13 годину 00 хвилин до суду,
каб. 301, для участі в розгляді справи по суті. Відповідачам пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за їх відсутності. 

Суддя Брежнев О. А.

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у судді
Мурзенко М. В. перебуває цивільна справа за позовом Башар Гані
Сайд Мохаммад до Самеуллах Тамана Сайдаджан про розірвання
шлюбу.

Просимо повідомити відповідача Самеуллах Тамана Сайдаджан про
час і місце судового засідання у зазначеній справі, яке відбудеться о
09 год. 00 xв. 28.09.2016 року у залі судових засідань 
№ 205 Малиновського районного суду м. Одеси, який розташований
за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1 А. В разі неявки у судове засі-
дання, має повідомити суд про причини такої неявки. В разі неявки
відповідача у судове засідання суд вправі розглянути справу за його
відсутністю.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається адмініс тра-
тивна справа (236/835/16-а) за позовом Ос-
тапенко Алли Олександрівни до Управління
Пенсійного фонду України в місті Харцизьку
Донецької області про визнання дій протип-
равними. Позивач Остапенко А. О. викли-
кається до каб. 6 суду на 13 вересня 2016
року на 11 год. 00 хв. для участі у розгляді
справи по суті. У разі неявки позивача,
справу буде відкладено.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, Донецька область, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом Гладишевої Алли Миколаївни до Шутова
Сергія Вікторовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Шутов Сергій Вікторо-
вич, зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Юнокомунарівськ, (м. Бунге), вул.
Ілліча, 31/16, викликається на 13 вересня 2016
року на 09 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідача, він повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність. 

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (м. Бахмут (Артемівськ), вул. Миру, 5)
викликає по справі 2/219/3798/2016 відповідача
Беспаленка Олександра Олеговича, 19.05.1975
р. н., останнє місце проживання та реєстрації:
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Ревкомів-
ська, 62, по справі Беспаленко Ю. О. про розір-
вання шлюбу, на 12.09.2016 р. о 08.30 год. до
суду, каб. 309, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глядатися за його відсутності.

Суддя Тверський С. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу №
219/6988/16-ц, 2/219/3469/2016 за позовною за-
явою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» до Фоменка Сер-
гія Леонідовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач по справі Фо-
менко Сергій Леонідович (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: Донецька область, м.
Часів Яр, вул. Миколаївська, буд. 15) викликається
12 вересня 2016 року на 16 годину 00 хвилин до
суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Ка-
рабан  Дмитра Олександровича до Карабан Віти
Олександрівни про розірвання шлюбу. Відповідач
по справі викликається до суду (м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для участі у
розгляді справи по суті.

— Карабан Віта Олександрівна, яка мешкає:
86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Таймир-
ська, буд. 12, на 13 вересня 2016 року на 08 год. 00
хв.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідачів, вони повинні повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їх відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

   
 
 

№ 
п/п 

Об’єкт надрокористування Початкова ціна 
продажу 
дозволу, 
тис. грн. 

Назва об’єкта 
користування 

Вид корисної 
копалини 

Вид користування 
надрами 

Місце розташування 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Чорнянське 
родовище 

видобування суглинки 
Хмельницька обл., 
Чемеровецький р-н 

36,6 

 
   
 

 



www.ukurier.gov.ua УРЯдОВий КУР’єР16

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

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

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

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

п’ятницю та суботу
Зам. № 49634. Тираж 20948

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному

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

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

поГода на завтра

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 8 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +9 +14    +22 +27
Житомирська +8 +13    +22 +27
Чернігівська +8 +13    +20 +25
Сумська +8 +13    +20 +25
Закарпатська +11 +16    +26 +31
Рівненська +9 +14    +23 +28
Львівська +9 +14    +25 +30
Івано-Франківська +9 +14    +25 +30
Волинська +9 +14    +23 +28
Хмельницька +9 +14    +24 +29
Чернівецька +11 +16    +25 +30
Тернопільська +9 +14    +24 +29
Вінницька +9 +14    +24 +29

Oбласть Нiч          День
Черкаська +9   +14   +23  +28
Кіровоградська +9   +14   +23  +28
Полтавська +9   +14   +21  +26
Дніпропетровська +11   +16   +24  +29
Одеська +14   +19   +26  +31
Миколаївська +13   +18   +26  +31
Херсонська +13   +18   +25  +30
Запорізька +11   +16   +24  +29
Харківська +9   +14   +21  +26
Донецька +10   +15   +22  +27
Луганська +8   +13   +21  +26
Крим +11   +16   +25  +30
Київ +12   +14   +24  +26

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Сучасні воїни
читають про Богуна 
і Сірка

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ. Бійці 55-ї окремої артилерійської
бригади, які ведуть постійне чергування в зоні проведення
АТО, отримали книги Першої козацької бібліотеки. До особо-
вого складу легендарної  бойової та зразкової 55-ї артбригади
прибули вчені, учасники бойових дій, досвідчені офіцери, ко-
зацька старшина координаційної ради з питань козацтва За-
порізької ОДА. Саме військові стали першими читачами Націо-
нальної громадської козацької історичної бібліотеки ім. князя
Д. І. (Байди) Вишневецького.

Засновник бібліотеки голова Запорізького козацького руху
Дмитро Сухінін наголосив на необхідності глибоко знати істо-
рію своєї Батьківщини, державотворення, славетних перемог,
тактики та стратегії не тільки у битвах чи війнах, а й на ниві
дипломатичної роботи. У книгах, які передали бійцям, висвіт-
лено події боротьби за створення Гетьманської незалежної
держави,  геополітичної історії в роки Першої та Другої світових
війн, спогади про переможні походи видатних ватажків,   ши-
роко  знаних у світі  — Дмитра Вишневецького, Петра Сагай-
дачного, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Вигов-
ського, Івана Сірка, Івана Богуна, Івана Підкови.

Не тільки гетьмани та отамани  свого часу мали високу осві-
ту,   знали багато мов та навчалися у найкращих  навчальних
закладах Європи, а й прості козаки мали  помітно вищу куль-
турно-освітню підготовку. 

Перед нинішніми бійцями АТО  виступив колишній командир
55-ї бригади, начальник штабу 37-го батальйону Ілля Лапін. Він
розповів про реалії цієї гібридної війни, бойову роботу і закли-
кав бути гідними своїх пращурів. Голова ради отаманів, батько
учасника АТО Володимир Лютий порадив шановним учасни-
кам зібрання працювати над підвищенням рівня знань, бути ін-
телектуально розвиненими та частіше користуватися літерату-
рою. 

Захід був добре організований завдяки керівникові клубу
Христині Тимчишиній та керівникам артчастини. Бійцям-арти-
леристам передали багато книжок про новітню історію — тра-
гічну та водночас героїчну сторінку бойового шляху козацтва,
а також про Революцію гідності та події в зоні АТО. Учасники
заходу домовились про зустріч через місяць та обговорення от-
риманої інформації у форматі «круглого столу».

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Як гравець національної
збірної Андрій Шевченко

добре знає ціну двом утраче-
ним очкам у матчі, де можна
було здобути перемогу, має
він і досвід відбірних перего-
нів, у яких про «розтринька-
ні» можливості доводилося
жалкувати, споглядаючи під-
сумкову таблицю. Як позна-
читься понеділкова нічия на
загальному результаті відбо-
ру до чемпіонату світу-2018 і
якою буде кар’єра нового го-
ловного тренера української
команди, покаже час. Поки
що можемо констатувати:
перший млинець оновленого 
колективу на чолі з кермани-
чем-дебютантом не був глев-
ким. А з огляду на те що всі
матчі у групі І закінчилися з
однаковим результатом, й по-
готів.

Збірна Ісландії, яка здиву-
вала усіх футбольних спе-
ціалістів та експертів під час
Євро-2016, привезла до Киє-
ва майже той самий склад,
який мав успіхи на полях
Франції цього літа. Бракува-
ло лише одного беззапереч-
ного гравця основи — Сіг-
торссона, який відзначився
двома забитими м’ячами на
європейській першості та є
кращим бомбардиром ниніш-
ньої ісландської команди (22
голи у 44 матчах), зазначає
офіційний сайт ФФУ.

Водночас головний тренер
збірної України обрав неспо-
дівану формацію на старто-
вий матч кваліфікації ЧС-
2018 — без номінальних фор-
вардів. І Селезньов, і Зозуля
залишилися на лаві запасних,
а до воріт команди гостей на-
ставник збірної України від-
рядив «молоду гвардію» —
Коваленка та Зінченка. Отри-
мав шанс дебютувати у пер-
шій команді країни і Соболь,
який зайняв «вічно проблем-
ну» позицію лівого захисника.

На жаль, старт матчу гос-
подарі провалили. Вже на 
5-й хвилині наш захист по-
милився і Фіннбогасон з
другої спроби пробив П’ято-
ва. Зважаючи на те, як іс-
ландці вміють захищатися,
що надуспішно демонстру-
вали під час Євро, нашим
потрібно доводити свій клас. 
Тривалий час гра в україн-
ців не клеїлася через вели-
чезну кількість помилок під
час переходу з оборони в
атаку. Тому чекати на гол
унаслідок акцентованих
комбінаційних дій на поло-
вині поля суперника було
марно. Допомогли випадок й
індивідуальна майстерність
Ракицького та Ярмоленка.
Перший «вистрілив» метрів
із 30-ти, Хальдоурссон від-
бив м’яч перед собою, а Яр-
моленко забив перший гол

«синьо-жовтих» у цьому
відборі.

Після перерви усі з нетер-
пінням очікували, які корек-
тиви внесе тренерський штаб
у дії нашої збірної. Українці
активно розпочали другу со-
рокап’ятихвилинку, нама-
гаючись контролювати не ли-
ше м’яч, а й темп гри. Гості,
втім, зустрічали «синьо-жов-
тих» досить високо, шукаючи
щонайменшої нагоди провес-
ти швидку атаку. Як, наприк-
лад, на 60-й хвилині, коли ли-
ше самовіддана гра Соболя у
підкаті врятувала «синьо-
жовтих» від неприємної си-
туації поблизу власних воріт.
На цей епізод українці відпо-
віли своїм випадом, який за-
кінчився кутовим та невлуч-
ним дальнім ударом Ракиць-
кого.

Нічийний рахунок на табло
не влаштовував «синьо-жов-
тих», й  Андрій Шевченко ки-
нув у бій Зозулю замість Си-
дорчука. Щоправда, черговий
момент поблизу воріт гостей
створили Ракицький та Кова-
ленко. Перший віддав гарну
розрізну передачу, другий,
наблизившись до лінії
штрафного майданчика, про-
бив — воротар ісландців від-
бив м’яч.

На 79-й хвилині голкіпер
гостей у стрибку перервав
дуже небезпечний простріл
Соболя, який дійшов майже
до лицевої лінії, а за кілька
секунд зреагував на дальній
удар Коноплянки.

За чотири хвилини Украї-
на отримала найреальнішу
нагоду вийти вперед. Підклю-
чення в атаку Бутка захисник
ісландців у своєму штрафно-
му майданчику зумів пере-
рвати лише з порушенням
правил — пенальті. 11-метро-
вий виконував Євген Коноп-
лянка, та м’яч після удару
півзахисника «синьо-жов-
тих» влучив у стійку… 

Українці не знітилися й не
полишали спроб змінити ра-
хунок на табло. Фінальний
свисток арбітра зустрічі зу-
пинив «синьо-жовтих» на
чужій половині поля: Зозу-

ля, пройшовши по флангу,
прострілив у центр, але Хал-
льдоурсон і цього разу зіграв
надійно. 1:1 — нічия у стар-
товому поєдинку відбору
ЧС-2018.

Головний тренер збірної
України Андрій Шевченко,
підбиваючи підсумки матчу,
наголосив: побачив на полі
єдину команду, залишився
задоволений грою, бо хлопці
намагалися виконати наста-
нову. Результатом, звісно,
трохи невдоволений — усі
хотіли виграти. 

«Після пропущеного голу
хлопці не занепали духом.
Був мікромомент, коли вони
розгубилися. Трохи втратили
контроль, але зібралися
швидко. З такою командою,
як Ісландія, потрібно багато
терпіти. Ми виконували план
на гру, ті хлопці, які були,
відпрацювали на 100%. Хто
стомився — ми їх замінили.
Не зробили третю заміну, то-
му що футболісти виконува-
ли наш план на гру», —  ска-
зав Андрій Шевченко. 

Він наголосив — не було
сенсу боротися з ісландцями
вгорі і пояснив вибрану мо-
дель:  «Для Коваленка пози-
ція форварда була новою.
Віктор зіграв чудово, він зро-
бив все, що ми просили. Ми
намагалися витягнути їх, щоб
створювати чисельну перева-
гу на флангах. Всі гострі мо-
менти — пенальті, удари, хо-
роші атаки — приходили з
флангів. Щодо наших напад-
ників, то у них мало ігрової
практики. На жаль, вони не
грають у своїх клубах, тому
фізично не змогли б зіграти
так, як ми їх просили».

Крім того, Шевченко про-
коментував незабитий оди-
надцятиметровий: «Пенальті
забивають і не забивають. Це
гра, не знаю жодного, хто б не
промахнувся з одинадцяти-
метрової точки. Коноплянка
— пенальтист в команді, я
сказав ще перед грою, щоб він
бив».

Поділилися думкою про
стартовий матч кваліфікації
ЧС-2018 і футболісти збір-

ної України. Зокрема капі-
тан команди Олександр Ку-
чер вважає, що в моменті з
пропущеним голом не лише
його провина, а й усіх захис-
ників: «Ми позиційно поми-
лилися. До того ж супернику
посміхнулася удача, коли
м’яч просто відскочив до їх-
нього гравця». 

«Звісно, ми не можемо бу-
ти задоволені результатом
— могли виграти, — зазна-
чив голкіпер Андрій П’ятов.
—  Однак, вірю, що у нас все
попереду. У ситуації з пер-
шим голом ми десь помили-
лися, вийшов безглуздий
відскок. Але головне, що ми
зуміли зібратися і зрівняти
рахунок. Намагалися вико-
нати настанову тренерів.
Якби менше допускали по-
милок, у суперника було б
менше контратак. У другому
таймі ми вже виглядали тро-
хи краще. Добре зуміли ро-
зіграти комбінацію в моменті
з призначенням пенальті.
Думаю, з часом ми лише по-
ліпшуватимемо гру».

Про появу нової команди
сказав і Олександр Зінченко:
«У нас новий колектив, ми
зібралися зовсім недавно,
лише звикаємо один до одно-
го, награємо комбінації. Та,
гадаю, структура гри вима-
льовується… Поки що ре-
зультат нас не вразив. Тож
аналізуватимемо і рухатиме-
мося далі».

Як вийде, побачимо вже  у
наступному матчі кваліфіка-
ції  Туреччина — Україна,
який відбудеться 6 жовтня.

Втратили два очки, 
та здобули команду
ГРАТИ ПО-НОВОМУ. Матч з Ісландією став дебютом Шевченка
в ролі головного тренера

ТАБЛО «УК»
Чемпіонат світу-2018. 

Відбірний турнір.
Група I
Україна — Ісландія — 1:1
Голи: Ярмоленко (41) — Фіннбога-
сон (6)
Хорватія — Туреччина — 1:1
Голи: Ракітіч (44, пен.) — Чалха-
ноглу (45+3)
Фінляндія — Косово — 1:1
Голи: Арауюрі (18) — В. Беріша
(61, пен.)

Наші футболісти стверджують, що стають колективом однодумців
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