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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 2 жовтня 2017 року
USD 2657.8496   EUR 3137.8572  RUB 4.5812  / AU 342051.95   AG 4481.13   PT 243990.59   PD 246648.44

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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Указ Президента
України «Про
відзначення 
у 2017 році Дня
Гідності та Свободи»3

ГЕОПОЛІТИКА

Мадрид має намір приборкати
норовливу Каталонію,
вважаючи, що жодного
референдуму про незалежність
там не відбулося 

ЦИФРА ДНЯ

ЗаСновник українСької
премії За кращу
документальну книгу 
володимир тихий: 

«Реальність цікавіша
за вигадки, треба
лише знати тему 
і вміти писати»

На цьогорічному Форумі видавців у Львові 14 вересня
президент Всеукраїнського рейтингу «Книжка ро-

ку» Костянтин Родик і виконавчий директор фонду
«Смолоскип» Ростислав Семків оголосили про заснуван-
ня нової для нашої країни премії — своєрідної україн-
ської пулітцерівської, тобто за кращу документальну
книжку. Хоч ініціатор заснування цієї премії Володимир
Тихий вважає, що документалістика — звужене понят-
тя, і надає перевагу терміну «нонфікшн».

Володимире Олексійовичу,  чому краще користува-
тися саме цим запозиченим терміном? Що таке літера-
тура нонфікшн? 
— Це слово — транслітерація з англійської, де чітко ок-
реслено поняття фікшн, тобто література художнього
вимислу. Отже, так само чітко зрозуміло, що нонфікшн
— це непридумане. Інколи таку літературу українською
називають документальною, але це видається не зовсім
правильним: біографія, мемуари, есе — яскраві прикла-
ди нонфікшн, але вони часто ґрунтуються на фактах, як
їх знає чи пам’ятає автор, а не на документах.
Загально прийнято, що автор повинен бути переко-
наним у правдивості тих фактів, на основі яких бу-
дує розповідь.
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ЦИТАТА ДНЯ

Ігор Насалик:
«Прем’єр-міністр

чітко заявив, 
що економічних

підстав для
збільшення ціни на

газ немає. 
І міністерство може

це підтвердити».
Міністр енергетики та вугільної промисловості 
про відсутність економічного підґрунтя для змін цінової
політики на цьому ринку  
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Чи є майбутнє 
в українського вівчарства?

ЗАНЕДБАНА ГАЛУЗЬ. «Урядовий кур’єр» з’ясовував, чому нині
невигідно тримати овець 
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16,395 млрд м3

становлять запаси природного газу 
у підземних сховищах. За тиждень вони

зросли на 2,2%

Склади більше не становлять загрози 
ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ.

«У військовому містечку, де
проживають родини вій-
ськовослужбовців, заходи з
ліквідації наслідків пожежі
вже завершено», — йдеться
у повідомленні Генерально-
го штабу ЗСУ на сторінці у
Facebook. 

У Генштабі вказують, що
на території арсеналу три-
ває ліквідація наслідків по-
дії. Технічну територію
розміновують 49 інженерно-
саперних груп. «Поодинокі
вибухи, які іноді відбува-

ються на арсеналі, загрози
життю військовослужбовців
Збройних сил і місцевих жи-
телів не становлять», —
ідеться в повідомленні.

Тривають роботи і з від-
новлення огорожі та освіт-
лення військової частини,
вивозять металобрухт. На
місці працюють інженерні
машини розгородження та в
режимі чергування — по-
жежні танки. 

Арсенал і прилеглі тери-
торії посилено охороняють
підрозділи військової служ-

би правопорядку ЗСУ та ви-
сокомобільних десантних
військ, повідомляє УНІАН.
Поза межами арсеналу роз-
чищенням території від ви-
бухонебезпечних предметів
займаються 20 піротехніч-
них груп Державної служби
з надзвичайних ситуацій.

А Голова Верховної Ради
Андрій Парубій під час за-
сідання погоджувальної
ради лідерів фракцій та го-
лів комітетів доручив пар-
ламентському Комітету з
питань національної безпе-

ки і оборони долучитися до
розслідування причин 
надзвичайної події, яка
сталася на військових
складах поблизу Калинівки
Вінницької області. Він 
зазначив, що це істот ний
удар по обо роно здатності
країни, яка змушена вою-
вати. І це не перша катас-
трофа останнім часом у
місцях, де зберігаються бо-
єприпаси. Саме тому ситу -
ація потребує якісної
експертної оцінки й адек-
ватних дій влади. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Запрошення до участі у торгах № NCB-A4
УКРАЇНА

Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року

Назва договору: Забезпечення комп’ютерним обладнанням об’єднаних територіальних громад для впро-
вадження моделі адміністрування надання послуг із соціальної підтримки населення

Код закупівлі: NCB-A4
1. Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – «МБРР») позику на цілі 

реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» та має намір використа-
ти частину коштів цієї позики для здійснення платежів за договором щодо Забезпечення комп’ютерним об-
ладнанням об’єднаних територіальних громад для впровадження моделі адміністрування надання послуг із 
соціальної підтримки населення.

2. Міністерство соціальної політики України запрошує учасників торгів, які відповідають умовам торгів, 
надавати у запечатаному вигляді пропозиції конкурсних торгів щодо Забезпечення комп’ютерним облад-
нанням об’єднаних територіальних громад для впровадження моделі адміністрування надання послуг із со-
ціальної підтримки населення.

Мінімальні кваліфікаційні вимоги, зокрема, включають наступне:
середньорічний оборот не менше 15 (п’ятнадцяти) млн грн;
досвід з постачання аналогічних товарів з січня 2013 року або раніше;
успішне завершення щонайменше 2 (двох) контрактів на суму не менше 3,5 (трьох цілих п’ять десятих) 

млн. грн. кожного на постачання, встановлення та технічне обслуговування комп’ютерного обладнання, які 
були успішно завершені учасником торгів за останні 5 (п’ять) років.

Додаткова інформація міститься у документації конкурсних торгів. 
3. Торги будуть проводитись згідно з процедурами Національних конкурсних торгів, визначеними у по-

сібнику «Керівництво із закупівель товарів, робіт та неконсультаційних послуг позичальниками Світового 
банку за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР», опублікованому у січні 2011 року, переглянутому 
у липні 2014 року (далі  «Керівництво із закупівель»); торги відкриті для всіх учасників, що є правомочними 
відповідно до визначення, наведеного у Керівництві із закупівель. Учасники торгів мають звернути увагу на  
пункти 1.6 та 1.7 Керівництва із закупівель, в яких визначається політика Світового банку щодо конфлік-
ту інтересів.

4. Зацікавлені правомочні учасники можуть отримати додаткову інформацію та ознайомитись із доку-
ментацією конкурсних торгів за адресою (1) в робочі дні з 10:00 до 17:00.

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати повний пакет документації конкурсних тор-
гів в електронному вигляді українською мовою після подання письмової заявки за вказаною нижче адресою 
(1). Заявка має бути в вигляді листа на бланку учасника торгів із зазначенням адреси електронної пошти для 
отримання документації конкурсних торгів та подальшого листування.

6. Пропозиції конкурсних торгів повинні надаватися за адресою (1) не пізніше 02 листопада 2017 року 
о 15:00 за місцевим часом. Проведення торгів у електронному вигляді не дозволяється. Пропозиції, надані 
після зазначеного терміну, будуть відхилені. Пропозиції конкурсних торгів будуть відкриті публічно у при-
сутності представників учасників торгів, які виявлять бажання бути присутніми, за адресою (2) 02 листопа-
да 2017 року о 15:15 за місцевим часом.

7. Усі пропозиції конкурсних торгів повинні супроводжуватись гарантією пропозиції конкурсних торгів на 
суму 135 000 (сто тридцять п’ять тисяч) гривень або на еквівалентну суму у валюті пропозиції по обмінному 
курсу Національного банку України (www.bank.gov.ua) станом на 19 жовтня 2017 року.

8. Адреси, що згадуються вище, наступні:
Адреса (1):
Міністерство соціальної політики України
До уваги: Проскуріна Миколи Олексійовича, старшого консультанта з питань закупівель проекту
Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Офіс консультантів Групи управління проекту, поверх 20, кімната 2012
Тел.: + 38 (044) 287-47-38, + 38 (044) 289-74-03
Ел. пошта: shambir@mlsp.gov.ua, обов’язкова копія на nproskurin@mlsp.gov.ua, vorotyuk@ukr.net та 

pavlenkoy@mlsp.gov.ua
Адреса (2):
Міністерство соціальної політики України
Україна, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10
Поверх 19, кімната 1907

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

організатори торгів: ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»
Номер лота: Q82326b19734
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

13.10.2017; 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017;
11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22059
ТОВ «МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ АУКЦІОНІВ»

Номер лота: Q82426b19735
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

13.10.2017; 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017;
11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22060-13266
ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ»

Номер лота: Q82526b19736
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

13.10.2017; 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017;
11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22028-13102017-13267
ТБ «ІННЕКС»

Номер лота: Q82026b19939
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

13.10.2017; 30.10.2017; 13.11.2017; 27.11.2017;
11.12.2017; 25.12.2017; 10.01.2018; 24.01.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/22031-13102017-13269

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Матющенко Катерина Сергіївна, 01.02.1979 р.н., РНОКПП 
2888603982, яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, проспект Ленінський, буд. 9-а, кв. 24, паспорт громадянки Украї-
ни серії ВС 051243, виданий Петровським РВ ДМУ УМВС України в Доне-
цькій області 27.11.1999, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, 
вам необхідно з’явитись 07 жовтня 2017 року до каб. 308 СВ 1-го управ-
ління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях до старшого слідчого в 
ОВС Велічка Д.В. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Ар-
хітектора Нільсена, буд. 33, для вручення вам процесуальних докумен-
тів при здійсненні спеціального досудового розслідування, ознайомлен-
ня з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів при здійснені спеціального досудового 
розслідування у кримінальному провадженні № 22017050000000245 від 
31.07.2017 за ч.2 ст. 258-5; ч. 3 ст. 110-2 КК України. У разі неприбуття на 
виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені 
ст. 139 КПК України із можливістю застосування приводу та здійснення 
подальшого спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Шимко Юрій Андрійович, 

21.10.1974 р.н., обвинувачений у 

вчиненні злочину, передбаченого 

ч. 5 ст. 191 КК України, відповід-

но до вимог ст. ст. 134, 135, 297-

5, 323 КПК України викликається 

на 11 жовтня 2017 року на 16 год. 

00 хв. головуючим суддею Пе-

черського районного суду м. Ки-

єва Білоцерківцем О.А. для участі 

в підготовчому судовому засідан-

ні за адресою: вул. Хрещатик, 42-

А, каб. 11, м. Київ.

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

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Дахіна Івана Васильови-
ча як відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/11647/17-ц за позовом Ліхно Дмитра Олеговича до 
Дахіна Івана Васильовича про стягнення заборгованості, 
що відбудеться 06 жовтня 2017 року о 10.45 год.

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

Суддя О.М. Попова

Котик Євген Петрович, останнє місце проживання чи мешкання:  
м. Кам’янське, вул. Харківська буд. 35, кв. 89 викликається у відкрите судове 
засідання як відповідач на 09.00 годину 06.10.2017 року у цивільній справі за 
позовом Котик Світлани Павлівни до Бойко Тетяни Петрівни, Бойко А.В., Ко-
тика Є.П. про визнання осіб такими, що втратили право користування житло-
вим приміщенням.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням 
судді Багбая Є.Д. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 
166, 2 поверх, кабінет № 5. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку-
вання оголошення в пресі відповідач Котик Євген Петрович вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Зін-
ченко А. С.) викликає в судове засідання як відповідача Кур Галину Олексан-
дрівну у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінан-
сова Компанія «Позика» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Краснофлотська, 78, кв. 18, м. 
Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 06.10.2017 року о 13.00 годині (резервна 
дата 13.10.2017 року о 08.10 годині) за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 407.

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

Суддя А.С. Зінченко
Борівський районний суд Харківської області викликає на судове засідання як відповідачів Максименко Світлану Іванів-

ну, Максименка Павла Олександровича, Жорнік Ольгу Віталіївну, Жорніка Максима Віталійовича по справі за позовом Єро-
хіної Алевтини Сергіївни до Максименко Світлани Іванівни, Максименка Павла Олександровича, Жорнік Ольги Віталіївни, 
Жорніка Максима Віталійовича; 3-тя особа Богуславська сільська рада Борівського р-ну Харківської обл., Опікунська рада 
при виконавчому комітеті Богуславської сільської ради Борівського р-ну Харківської обл., про визнання особи такою, яка 
втратила право користування житловим приміщенням. Розгляд справи призначено на 09.10.2017 р. о 09.30 у приміщенні 
Борівського районного суду Харківської обл. за адресою: смт Борова, Борівського р-ну Харківської обл., вул. Миру, 11, 2 
пов., зала №1. У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їхньої відсутності на підставі наданих по справі доказів. 

Суддя Г. М. Гуляєва

У провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва знаходиться справа № 826/8626/17 за позовом 
ПАТ «ДТЕК Західенерго» до Кабінету Міністрів України про визнання незаконним розпорядження Кабінету Міністрів 
України №409-р від 14.06.2017 року «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії» 
та нечинним з моменту його прийняття, а також про визнання незаконною постанови Кабінету Міністрів України  
№ 372 від 13.08.2014 року «Про затвердження Порядку вжиття тимчасових надзвичайних заходів з подолання на-
слідків тривалого порушення нормальної роботи ринку електричної енергії» та нечинною з 11 червня 2017 року. 
Справа розглядається у складі колегії суддів: головуючий суддя Качур І.А., суддів Федорчука А.Б., Келеберди В.І. 
Розгляд справи відбудеться 04.10.2017 року о 14.05 у приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, зал судового засідання № 37.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення у 2017 році Дня Гідності  

та Свободи 
З метою належного відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи, вшануван-

ня громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гіднос-
ті, ураховуючи важливе значення цих подій для утвердження демократичних цін-
ностей, ідеалів свободи і справедливості та європейського шляху розвитку України,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Кабінету Міністрів України:
1) утворити у десятиденний строк Організаційний комітет із підготовки та відзна-

чення у 2017 році Дня Гідності та Свободи, визначивши його співголовами Прем’єр-
міністра України і Главу Адміністрації Президента України та залучивши до його скла-
ду представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних 
громад, громадських об’єднань, вчених;

2) розробити та забезпечити виконання плану заходів із відзначення у 2017 році 
Дня Гідності та Свободи, передбачивши, зокрема:

проведення 21 листопада 2017 року у місті Києві, інших населених пунктах мемо-
ріальних, урочистих та культурно-мистецьких заходів за участю представників орга-
нів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськос-
ті, передусім учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013 — 2014 роках, 
учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

здійснення церемоній покладення квітів, тематичних композицій, встановлення 
лампадок до місць поховань Героїв Небесної Сотні, загиблих учасників антитерорис-
тичної операції в Донецькій і Луганській областях, пам’ятників і пам’ятних знаків, 
присвячених подіям та учасникам Революції Гідності, антитерористичної операції в 
Донецькій і Луганській областях;

організацію у військових частинах, навчальних та інших закладах для дітей та мо-
лоді, закладах культури, закладах та установах тематичних виставок, інформаційних 
заходів, зустрічей з активними учасниками революційних подій та учасниками анти-
терористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

широке висвітлення заходів із відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи, 
трансляції тематичних теле- і радіопередач;

3) вжити додаткових заходів щодо упорядкування об’єктів, пов’язаних із подіями 
Революції Гідності, пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих під час 
Революції Гідності, борців за незалежність України у XX столітті, воїнів, полеглих у 

боях за свободу та територіальну цілісність України під час антитерористичної опера-
ції у Донецькій та Луганській областях, підтримання їх у належному стані;

4) забезпечити в установленому порядку фінансування заходів із відзначення у 
2017 році Дня Гідності та Свободи.

2. Міністерству закордонних справ України організувати проведення закордонни-
ми дипломатичними установами України заходів із відзначення у 2017 році Дня Гід-
ності та Свободи за участю української громадськості за кордоном.

3. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, обласним, Ки-
ївській міській державним адміністраціям ужити заходів із забезпечення публічної 
безпеки і порядку під час проведення заходів із відзначення Дня Гідності та Свободи.

4. Обласним, Київській міській державним адміністраціям розробити та забезпе-
чити виконання регіональних планів заходів із відзначення у 2017 році Дня Гіднос-
ті та Свободи.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
30 вересня 2017 року
№ 300/2017

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі питання Організаційного комітету 
з підготовки та проведення в Україні Ліги 

чемпіонів 2018 року з футболу
На зміну статті 2 Указу Президента України від 29 листопада 2016 року № 525 

«Про підготовку та проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Лі-
ги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018» затвердити новий персональний 
склад Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні Ліги чемпіонів 
2018 року з футболу (додається).

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
30 вересня 2017 року
№ 301/2017

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від З0 вересня 2017 року № 301/2017
СКЛАД 

Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні  
Ліги чемпіонів 2018 року з футболу

РАЙНІН Ігор Львович — Глава Адміністрації Президента України, голова Органі-
заційного комітету

КУБІВ Степан Іванович — Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економічно-
го розвитку і торгівлі України, перший заступник голови Організаційного комітету

ПАВЕЛКО Андрій Васильович — президент Федерації футболу України, перший 
заступник голови Організаційного комітету (за згодою)

КЛИЧКО Віталій Володимирович — голова Київської міської державної адміні-
страції, заступник голови Організаційного комітету

СУРКІС Григорій Михайлович — віце-президент УЄФА, заступник голови Органі-
заційного комітету (за згодою)

АВАКОВ Арсен Борисович — Міністр внутрішніх справ України
ГРИЦАК Василь Сергійович — Голова Служби безпеки України
ДАНИЛЮК Олександр Олександрович — Міністр фінансів України
ЄЛІСЄЄВ Костянтин Петрович — Заступник Глави Адміністрації Президента Укра-

їни
ЖДАНОВ Ігор Олександрович — Міністр молоді та спорту України
КЛІМКІН Павло Анатолійович — Міністр закордонних справ України
КОНДРАТЮК Валерій Віталійович — Заступник Глави Адміністрації Президента 

України
НАЛИВАЙКО Олег Ігорович — Голова Державного комітету телебачення і радіо-

мовлення України
НИЩУК Євген Миколайович — Міністр культури України
ОМЕЛЯН Володимир Володимирович — Міністр інфраструктури України
ПАВЛЕНКО Ростислав Миколайович — Заступник Глави Адміністрації Президен-

та України
ПАЛАТНИЙ Артур Леонідович — голова Комітету Верховної Ради України з питань 

сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму (за згодою)
ПРОДАН Мирослав Васильович — виконуючий обов’язки Голови Державної фіс-

кальної служби України
СУПРУН Уляна Надія — виконувач обов’язків Міністра охорони здоров’я України
ЦИГИКАЛ Петро Олександрович — Голова Державної прикордонної служби 

України.
Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН
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оголошення
 АТ КБ «ТК КРЕДИТ» повідомляє, що припинення 

зобов’язання Гнєзділова В. Ю. за Кредитним догово-
ром № 470/2 від 28.11.2011 року шляхом зарахуван-
ня зустрічних вимог є неможливим, оскільки заборо-
нено положеннями Закону України «Про систему га-
рантування вкладів фізичних осіб».  Тому на даний 
час зобов’язання Гнєзділова В. Ю. перед АТ КБ «ТК 
КРЕДИТ» є діючим та має виконуватись належним 
чином у відповідності до умов зазначеного Кредит-
ного договору.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області перебуває цивільна справа за позовом 
Андрікевич Надії Іванівни, Захарової Валентини Анатолі-
ївни до Андрікевич Станіслава Миколайовича про визна-
ння особи такою, що втратила право користування жи-
лим приміщенням.

Суд викликає як відповідача по даній справі Андріке-
вича Станіслава Миколайовича, останнє відоме місце ре-
єстрації: вул. Київська, 84, м. Бровари, Київська область.

Розгляд справи відбудеться о 10 год. 00 хв. 10 жов-
тня в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевсько-
го, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відповідача справа 
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова по-
відомляє відповідача Парихіна Анатолія Вікторовича, 
що розгляд справи за позовом Парихіної Юлії Вале-
ріївни до Вас про збільшення розміру аліментів при-
значено на 27 жовтня 2017 року об 11.00. 

Вам необхідно з’явитися до суду за адресою:  
м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 7, каб. 10 у вка-
зані час та дату. У разі неявки розгляд справи буде 
відбуватися за Вашої відсутності з урахуванням ви-
мог ст.169 ЦПК України.

Суддя О. В. Бугера

Втрачені документи:
1. Свідоцтво про право на спадщину за законом 

зареєстровано в реєстрі за № 10-1951 07.11.2012 р.
2. Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі  

№ витягу 32283000 07.11.2012 р.
3. Витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, індексний номер витягу 1841891 
01.04.2013 р.

Документи, зареєстровані на ім’я Волкової Лілії 
Сергіївни, вважати недійсними.

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39А) розглядає позовну заяву ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Проскури Надії Михайлівни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач Проскура Надія Михайлівна, 27.05.1960 р.н., 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, 
м-н Ювілейний, 29/65, викликається на 11.10.2017 року о 
09.50 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної 
справи пропонується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, 
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше спра-
ву буде розглянуто у її відсутність на підставі наявних у ній 
даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає як відповідача: Кабаліна Дмитра Георгійови-
ча, який проживає за адресою: вул. Свободи, буд. 2, 
кв. 11, м. Амвросіївка, Донецька область, 87300, у 
судове засідання по цивільній справі № 2/323/643/17 
(323/1799/17) за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Кабаліна Дмитра Георгійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитом. Су-
дове засідання відбудеться о 09.30 годині 13.10.2017 
року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, місто Оріхів, вулиця Травнева, 23, під голову-
ванням судді Фісун Н.В.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи та у випадку неявки до суду справу мо-
же бути розглянуто за його відсутності.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає як відповідача Колесніка Івана Івановича, 
який проживає за адресою: вул. Кутузова, буд. 42, 
кв. 9, м. Амвросіївка, Донецька область, 87300, у су-
дове засідання по цивільній справі № 2/323/630/17 
(323/1780/17) за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Колесніка Івана Івановича 
про стягнення заборгованості за кредитом. Судове 
засідання відбудеться о 10.30 годині 13.10.2017 року 
у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, 
місто Оріхів, вулиця Травнева, 23, під головуванням 
судді Фісун Н. В.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи та у випадку неявки до суду справу мо-
же бути розглянуто за його відсутності.

Долинський районний суд Івано-Франківської області 
повідомляє, що 12 жовтня 2017 року о 09.00 год. в при-
міщенні суду за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115 
Івано-Франківської області відбудеться розгляд цивіль-
ної справи № 343/1421/17 за позовною заявою Левтюх 
Тетяни Володимирівни до Уханського Романа Дмитрови-
ча, Панасюк Владислава Яковича, Солодухи Інни Андріїв-
ни про захист майнового права позивача.

У судове засідання викликають як відповідачів: Па-
насюка Владислава Яковича, останнє відоме місце про-
живання: м. Хмельницький, вул. Заводська, 40/1, Соло-
духу Інну Андріївну, останнє відоме місце проживання:  
с. Надіїв, вул. Б. Хмельницького, 33 Долинського району.

Явка в судове засідання відповідачів обов’язкова.
Про причини неявки вони зобов’язані повідомити суд. 

У разі неявки відповідачів в судове засідання без поваж-
них причин справу буде розглянуто за наявними в справі 
доказами без їх участі.

Суддя Керніцький І. І.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39А) розглядає позовну заяву ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Бузань Дмитра Петрови-
ча про стягнення заборгованості.

Відповідач Бузань Дмитро Петрович, 07.11.1975 р.н., 
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, 
вул. Маяковського, 142, викликається на 11.10.2017 року 
о 09.40 год. до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 

30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: м. Оде-
са, Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відпо-
відно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається 
в судове засідання, що відбудеться 13 жовтня 2017 
року о 10.00 годині в залі судових засідань № 222 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33 для участі в судовому 
засіданні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Степанова Валерія Степановича, 17.06.1953 
року народження (останнє відоме місце проживання:  
м. Керч, АР Крим, вул. Марата, 2/23) у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 13 жовтня 2017 року о 13 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, під головуван-
ням судді Зубця Ю. Г. (зал судового засідання № 5 каб. 
29).

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Куртлушаєва Ісмаіла Джаферовича, 05.01.1951 
року народження (останнє відоме місце проживання:  
м. Сімферополь, АР Крим, вул. Павленко, 2) у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у су-
дове засідання, яке відбудеться 13 жовтня 2017 року о 
12 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, під голову-
ванням судді Зубця Ю. Г. (зал судового засідання № 5  
каб. 29).

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Балик Віта-
лія Вікторовича, Балик Віктора Володимировича як 
відповідачів в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/10150/17 за позовною заявою представника 
позивача Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Луган-
ського обласного управління AT «Ощадбанк» Бон-
дар Ірини Ігорівни до Балик Віталія Вікторовича, Ба-
лик Віктора Володимировича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором № 93_097 від 
04.10.2012, що відбудеться 24 жовтня 2017 року о 
10.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Новопсковський районний суд Луганської облас-
ті викликає Бацуєва Олександра Миколайовича, Со-
рокотягу Михайла Федоровича як відповідачів у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ  
№ 420/1174/17 (Провадження № 2/420/473/17) за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Луган-
ського обласного управління AT «Ощадбанк» до Ба-
цуєва Олександра Миколайовича, Сорокотяга Ми-
хайла Федоровича про стягнення заборгованості, яке 
відбудеться 18 жовтня 2017 року о 08 год. 30 хв. (ре-
зервна дата судового засідання 23 жовтня 2017 ро-
ку о 08 год. 30 хв.) в приміщенні Новопсковського 
районного суду Луганської області за адресою: вул. 
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломо-
носова, 157) розглядає цивільну справу № 233/3385/17 
за позовом Уповноваженої особи Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонер-
ного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» до 
Афендікова Олександра Григоровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Афендіков Олександр Григорович, 
04.05.1974 р.н., останнє відоме місце реєстрації (прожи-
вання) якого: м. Макіївка Донецької області, кв-л Заліз-
ничний, буд. 23, кв. 83, викликається до суду на 27 жов-
тня 2017 року о 09.00 годині, каб. № 15, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Запорожця Петра Петровича, 
11.01.1950 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севас-
топольська, 17а) у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 10 жовтня 2017 року о 17 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідачів по справі № 409/1660/17 за позовом ПАТ «Державний 
ощадний банк України» в особі філії Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Ноур Ольги Олександрівни та Матушкіної Раїси Іванівни про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 19.10.2017 року о 16.00 год. (резервна дата 
на 02.11.2017 року на 16.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2. Викликається як відповідачка: Ноур Оль-
га Олександрівна, адреса: вул. Центральна, буд. 214а, м. Олександрівськ,  
м. Луганськ.

Викликається як відповідачка: Матушкіна Раїса Іванівна, адреса: вул. Цен-
тральна, буд. 214а, м. Олександрівськ, м. Луганськ. У випадку неявки відпові-
дачів справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України викликає Оболонську Тетяну Олександрівну, 01 січня 1962 року на-
родження, уродженку м. Ярославль, Росія, останнє відоме місце реєстрації: 
Сумська область, м. Кролевець, вул. Куйбишева, 24 як відповідача по справі  
№ 579/1282/17, пров. № 2/579/368/17 за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Дельта Банк» до Оболонської Тетяни Олександрівни про стягнення заборго-
ваності за кредитною лінією № 006-28600-200313.

Справа призначена до розгляду на 22 листопада 2017 року о 14 годині 00 хви-
лин у приміщенні Кролевецького районного суду Сумської області за адресою:  
м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Оболонській Т.О. подати письмові пояснення та всі наявні дока-
зи по справі. У випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення вва-
жається належним повідомленням, і справа буде розглянута за відсутності Обо-
лонської Т. О.

Суддя О. В. Моргун

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає 
як відповідачів Кривошеєва Дмитра Валерійовича, Кривошеєва Валерія 
Івановича, Кривошеєву Олену Іванівну в судове засідання на 01 листо-
пада 2017 року на 16.00 годину по цивільній справі № 426/12635/17 за 
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Луган-
ського обласного управління AT «Ощадбанк» до Кривошеєва Д.В., Кри-
вошеєва В. І., Кривошеєвої О. І. про стягнення заборгованості за Дого-
вором про іпотечний кредит № 234 від 09.04.2008 року, до залу судових 
засідань Сватівського районного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викликається Єгоров Сер-
гій Вікторович, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке від-
будеться 10 жовтня 2017 року о 09.30 год. в приміщенні Солом’янського  
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 10,  
під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження № 1-кп/761/1331/2017 за обвинуваченням Яку-
бовича Ігоря Валентиновича та Гаврилова Ігоря Олексійовича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366 КК 
України, згідно Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42015000000000362 від 10.03.2017 року. Шевченківський районний суд  
м. Києва повідомляє, що підготовче судове засідання по вищевказаному кри-
мінальному провадженню відбудеться: 12.10.2017 року об 11 год. 00 хв. в 
приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 03680,  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 602 каб.

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

Суддя А. В. Трубніков

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Власенка 
Антона Павловича 27.04.1982 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Леніна 19, м. Саки, АР Крим, 96000) у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин 11 жовтня 2017 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхі-
на, 14-а. зал № 39.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування дано-
го оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомленим 
з його змістом.

Суддя Дідик М. В.

Кобеляцький районний суд Полтавської області викликає Галь Сер-
гія Миколайовича, 08.11.1989 року народження, останнє відоме місце 
проживання: с. Самарщина, вул. Леніна Кобеляцького району Полтав-
ської області як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Стра-
хова компанія «ПРОВІДНА» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12 жовтня 2017 року о 09 годині 00 
хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Кобеляки, вулиця Шевченка, 
16/25, Полтавська область.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто 
за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судо-
ве засідання.

Суддя І. І. Омельченко

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Авдє-
єва Максима Петровича, що обвинувачується у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 11 жовтня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Оболон-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потер-
пілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, 
а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 
КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного 
відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спе-
ціаліста, перекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Шаргородський районний суд Вінницької області викликає в судо-
ве засідання на 11.10.2017 року на 09 годину 30 хвилин Руденка Олек-
сандра Петровича (останнє відоме місце проживання: вул. Леніна, 68, 
с. Лозова Шаргородського району Вінницької області) як відповідача 
у цивільній справі № 152/911/17 за позовом КС «Метроном» до Руден-
ка Олександра Петровича, Гончарук Марії Степанівни, Руденко Світла-
ни Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором та 
за договорами порук.

Явка відповідача до Шаргородського районного суду Вінницької об-
ласті, що знаходиться за адресою: м. Шаргород Вінницької області, вул. 
Героїв Майдану, 231, є обов’язковою. У випадку неявки відповідача в 
судове засідання справа буде розглянута за його відсутності за наявни-
ми у ній документами.

Суддя Славінська Н. Л.
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Сватівський районний суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, повідомляє, що 31 березня 2017 року по цивільній спра-
ві № 426/246/17 за позовом Власенко Наталії Юріївни до Власен-
ка Миколи Миколайовича про розірвання шлюбу, було винесе-
не заочне рішення про задоволення позовних вимог позивача.

Суддя Л. М. Осіпенко

Свідоцтво «Представництво 

«НІССЬО ІВАІ КОРПОРЕЙШН», 

реєстраційний № ПІ - 0417, у зв’язку із втратою 

вважати недійсним.

Втрачене посвідчення помічника адвоката 
№ 00036, видане Радою адвокатів міста Києва 

24 жовтня 2013 року на ім’я 
Горзова Петра Петровича, 

вважати недійсним.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 
142) у зв’язку з розглядом справи Балай З. О. до Кирилова П. Г. 
про визнання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням, викликає як відповідача Кирилова 
Павла Геннадійовича у судове засідання на 08.11.2017 р. о 09 
год. 40 хв. та повідомляє, що в разі неявки справа буде роз-
глянута у його відсутності.               Суддя Ул’яновська О.В.

Оголошення 
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів  
(майна) в лоті

Q80142b19467

Нежитлові офісні приміщення 
першого поверху загальною пло-
щею 168,2 кв.м, які знаходяться 
за адресою: Одеська область,  
м. Рені, вул. Вознесенська (Ком-
сомольська), 159 та інші основні 
засоби у кількості 195 шт.

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

www.prozorro.sale 

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Перші відкриті торги (аукціон) – 
09.10.2017
Другі відкриті торги (аукціон) – 
24.10.2017
Треті відкриті торги (аукціон) – 
07.11.2017
Четверті відкриті торги (аукціон) – 
21.11.2017

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація  
щодо лота

http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Маньківський районний суд Черкаської облас-
ті викликає в судове засідання по цивільній справі  
№ 701/659/17-ц за позовом Кредитної спілки «Кре-
дит Союз» до Монько Наталі Василівни та Монька 
Сергія Васильовича про стягнення боргу за догово-
ром кредиту, як відповідача Монько Наталю Васи-
лівну. Судове засідання відбудеться о 09.00 год., 17 
жовтня 2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. 
Соборна, 8, смт Маньківка Маньківського району 
Черкаської області. У разі неявки відповідача спра-
ва буде розглянута без його участі.

Суддя А. І. Костенко

Апеляційний суд Одеської області викликає як від-
повідачку Терновську Олександру Давидівну за по-
зовом Галкіної Наталії Станіславівни до Терновської 
Олександри Давидівни, Марущенко (Шевчук) Інни 
Станіславівни про встановлення батьківства. Судове 
засідання відбудеться 11 жовтня 2017 року о 09 год. 
30 хв. у приміщенні апеляційного суду Одеської об-
ласті за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 
24а. У разі неявки Терновської Олександри Давидів-
ни судове засідання буде проведене у її відсутність.

Суддя Р. Д. Громік

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Та-
ранцова Володимира Івановича (91012, м. Луганськ,  
с. Ювілейне, вул. Цвіточна, б.14) по цивільній справі 
№ 409/1279/17 за позовом Таранцової Любові Вікто-
рівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 31.10.2017 року (ре-
зервна дата 03.11.2017 р.) о 15.00 годині в залі су-
ду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Приморський районний суд міста Одеси повідо-
мляє, що 11 жовтня 2017 р. о 17 годині 30 хвилин в 
залі засідань № 221 в приміщенні суду за адресою: 
місто Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухан-
ня справи за позовом Сотченко Тетяни Володимирів-
ни до Братковиченка Миколи Дмитровича про розі-
рвання шлюбу.

В судове засідання у вищевказаний час виклика-
ється як відповідач Братковиченко Микола Дмитро-
вич. В разі його неявки в судове засідання позов мо-
же бути розглянутий за його відсутністю та на підста-
ві наявних у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 19 жовтня 2017 ро-
ку о 15 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна 
справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Кодри Олени Володимирівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

В судове засідання викликається як відповідач Ко-
дра О.В. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за наявними у справі матеріалами.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Фікса Єфима Зіс’євича, 27.11.1946 року народжен-
ня (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферо-
поль, вул. Мате Залки, 7-Д/48) у підготовче судове засідан-
ня в кримінальному провадженні № 42016010000000196 за 
ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 10 жовтня 2017 ро-
ку о 09.30 годин в приміщенні Деснянського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судо-
вих засідань № 2, під головуванням судді Броновицької О. В.

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

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача та третю особу у цивільній справі за 
позовом Лисенко Наталії Володимирівни до Гетьмана 
Олександра Анатолійовича (м. Вознесенівка Луганської 
області), третя особа: Ровеньківська міська рада Луган-
ської області в особі Служби у справах дітей (м. Ровень-
ки Луганської області), про позбавлення батьківських 
прав.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 00 хвилин 
01 листопада 2017 року у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача у цивільній справі за позовом За-
чиняєва Дмитра Олександровича до Зачиняєвої Юлії 
Миколаївни (06.03.1983 р.н., смт Михайлівка, м. Ро-
веньки Луганської області) про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 30 хви-
лин 31 жовтня 2017 року у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача у цивільній справі за позо-
вом Савченко Тетяни Геннадіївни до Савченка Андрія 
Олеговича (16.07.1984 р.н., смт Михайлівка, м. Ро-
веньки Луганської області) про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 00 хви-
лин 31 жовтня 2017 року у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ленінську в 
м. Луганську раду як відповідача у судове засідання 
по цивільній справі № 426/11649/17 за позовною за-
явою представника позивача Ямщикової Вікторії Іл-
лівни — адвоката Шурхно Кирила Анатолійовича до 
Ленінської в м. Луганську ради про визначення до-
даткового строку для прийняття спадщини на 17 
жовтня 2017 року о 09.00 годині.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання представника від-
повідача Врубівської селищної ради Лутугинсько-
го району Луганської області (92020, Луганська об-
ласть, Лутугинський район, смт Врубівський, вул. 
Щорса, б.1) по справі № 409/1316/17 (провадження 
№ 2/409/669/17) за позовом Коломоєць Олени Воло-
димирівни про визначення додаткового строку для 
прийняття спадщини. Судове засідання відбудеть-
ся 15.11.2017 р. (резервна дата 17.11.2017 року) о 
14.00 годині в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Вишгородський районний суд Київської облас-
ті повідомляє, що Мельников Олександр Вікторович 
викликається в судове засідання як відповідач у ци-
вільній справі за позовом ТДВ «СК «ВіДі-Страхуван-
ня» до Мельникова Олександра Вікторовича про від-
шкодування шкоди.

Судове засідання відбудеться 11 жовтня 2017 ро-
ку oб 11 годині 00 хвилин, за адресою: м. Вишгород, 
вул. Кургузова, 7, кабінет № 21.

У разі неявки відповідача без поважних причин 
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. Ю. Котлярова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів у справі № 408/2370/17-ц за позо-
вною заявою ПАТ «Державний ощадний банк України» в 
особі філії Луганського обласного управління AT «Ощад-
банк» про стягнення заборгованості Овсяннікова Неля 
Іванівна (с. Казачий, Станично-Луганського р-ну Луган-
ської області), Овсянніков Геннадій Олександрович (с. 
Казачий Станично-Луганського р-ну Луганської області).

Судове засідання відбудеться 24.10.2017 року о 08 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської облас-
ті викликає в судове засідання на 09 год. 00 хв. 10 жовтня 
2017 року як відповідачку Капсиз Ганну Дмитрівну (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Урсулова, 4, с. Білоусів-
ка Вознесенського р-ну Миколаївської обл.), в справі за по-
зовом Кадуцького Євгенія Казимировича до Капсиз Ган-
ни Дмитрівни про визнання договору купівлі-продажу дій-
сним.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського 
міськрайонного суду за адресою: м. Вознесенськ, Микола-
ївської області, вул. Кібрика, 11, каб. № 14. В разі неявки від-
повідачки в судове засідання справа буде розглянута без її 
участі на підставі наявних в ній матеріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по спра-
ві № 409/1061/17 за позовом Міщенко Тетяни Ігорів-
ни до Луганської міської ради про визнання права 
власності на нерухоме майно. Судове засідання від-
будеться 20.10.2017 року о 15.00 год. (резервна дата 
на 03.11.2017 року на 15.00 год.) в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка 2.

Викликається як відповідач: Луганська міська ра-
да, адреса: вул. Коцюбинського, буд. 14, м. Луганськ. 
У випадку неявки відповідача справу буде розгляну-
то за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає цивільну справу № 233/2680/17 за позовом 
ПАТ «Державний Ощадний банк України» до Данукіна С.Л. про 
стягнення заборгованості.

Відповідачі у справі Данукін Сергій Леонідович, 18.01.1987 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Макіївка, вул. Енгельса, буд. 136, викликається до суду на 
09.00 годину 11 жовтня 2017 року (корп. № 2, каб. № 21), для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів в судове засідання Бондар Сер-
гія Вікторовича та Бондар Тетяну Юріївну в справі  
№ 433/1327/17-2/433/735/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» до Бондар Сергія Ві-
кторовича та Бондар Тетяни Юріївни про стягнення 
заборгованості.

Засідання відбудеться 10 жовтня 2017 року о 09 
годині 10 хвилин за адресою: Луганська область, смт 
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 22 вересня 2017 року розглянуто 

цивільну справу № 409/1208/17 за позовною заявою 

Ісправнікова Валерія Миколайовича до Лутугинської 

міської ради про визначення додаткового строку для 

подання заяви про прийняття справи та винесено за-

очне рішення про задоволення позову в повному об-

сязі.

Суддя Третяк О. Г.

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає як відповідача Територіальну громаду в осо-
бі Добрушинської сільської ради Сакського ра-
йону Автономної Республіки Крим у зв’язку з 
розглядом цивільної справи за позовом Лап-
шиної Наталії Миколаївни до Територіальної 
громади в особі Добрушинської сільської ради 
Сакського району Автономної Республіки Крим, 
третя особа: П’ята Миколаївська державна но-
таріальна контора про визначення додаткового 
строку для прийняття спадщини на 15.11.2017 
року о 14.30 год. за адресою: м. Київ, пр-т Мая-
ковського 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідача або представника 
відповідача в судове засідання без поважних на 
те причин справа буде розглянута за його від-
сутності на підстав наявних у справі доказів.

Суддя І. В. Клочко

Дніпровський районний суд м. Києва ви-
кликає Гаврилюка Ігоря Івановича як обви-
нуваченого на 16 год. 10 хв. 10 жовтня 2017 
року у справі за обвинуваченням Гаврилю-
ка Ігоря Івановича, 01.05.1967 року наро-
дження, у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України (в редакції ЗУ №1183-VII 
від 08.04.2014 року «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України»), за адре-
сою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 105.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутності обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя М. Г. Сазонова

Дніпровський районний суд м. Києва ви-
кликає, Лукашева Ігоря Михайловича як об-
винуваченого на 15 год. 30 хв. 10 жовтня 
2017 року у справі за обвинуваченням Лу-
кашева Ігоря Михайловича, 13.06.1962 року 
народження, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України (в редакції ЗУ №1183-VII 
від 08.04.2014 року «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України»), за адре-
сою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 105.

У разі неявки обвинуваченого до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутності обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя М. Г. Сазонова

Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Петюшеву Нану Миколаївну 
як обвинувачену на 13 год. 45 хв. 09 жов-
тня 2017 року у справі за обвинуваченням 
Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 
року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, за адре-
сою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченої до суду да-
не оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд м. Києва ви-
кликає Білоус Марину Олександрівну як об-
винувачену на 15 год. 50 хв., 10 жовтня 2017 
року у справі за обвинуваченням Білоус Ма-
рини Олександрівни, 23.03.1979 року наро-
дження, у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України (в редакції ЗУ № 1183-VII 
від 08.04.2014 року «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України»), за адре-
сою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 105.

У разі неявки обвинуваченої до суду да-
не оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутності обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя М. Г. Сазонова

Личаківський районний суд м. Льво-
ва викликає Марунича Віталія Олексан-
дровича (останнє відоме місце проживан-
ня: м. Львів, вул. Я. Музики, 68/8) як від-
повідача у судове засідання по цивільній 
справі № 2/463/1620/2017 (463/3817/17) 
за позовом Марунич Ольги Романівни до 
Марунича Віталія Олександровича про ро-
зірвання шлюбу, що відбудеться 27 жов-
тня 2017 р. о 15 год. 00 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.  
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане су-
дове засідання, суд розглядатиме спра-
ву без його участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Гирич С. В.

Козятинський міськрайонний суд ви-
кликає як відповідачку Луцкову Ре-
гіну Вацлавівну по цивільній справі  
№ 133/1529/17 за позовом Луцкова Сергія  
Анатолійовича до Луцкової Регіни Вацла-
вівни про розірвання шлюбу. Судове засі-
дання відбудеться о 08 годині 15 хвилин 
03 листопада 2017 року в приміщенні су-
ду за адресою: м. Козятин, вул. Грушев-
ського, 64 в залі судових засідань № 9.

У разі неявки справа буде розглядати-
ся за вашої відсутності, відповідно до ч. 9  
ст. 74 ЦПК України. З опублікуванням ого-
лошення про виклик, відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце роз-
гляду справи.

Суддя Валерій Сєчко

Франківський районний суд м. Львова  
(м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 69) викликає Ті-
щенка Олега Петровича, останнє відоме міс-
це реєстрації: Автономна Республіка Крим,  
м. Сімферополь, вул. Б. Куна, буд. 31, кв. 191 
на судове засідання у справі за позовом Ті-
щенко Олени Анатоліївни до Тіщенка Оле-
га Петровича про стягнення аліментів. Судо-
ве засідання відбудеться 09.10.2017 року о 
15 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 
м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 69. Головуючий 
суддя Ванівський Ю. М. У разі неявки відпо-
відача на судове засідання, відповідно до ч. 4 
ст. 169 ЦПК України суд розглядатиме справу 
за його відсутності на підставі наявних у ма-
теріалах справи даних та доказів.

Новомосковський міськрайонний суд 
Дніпропетровської області сповіщає, що 
06.10.2017 року о 15.00 годині в приміщен-
ні Новомосковського міськрайонного су-
ду Дніпропетровської області (м. Новомос-
ковськ, пров. Козацький, 8) під головуван-
ням судді Городецького Д. І. відбудеться роз-
гляд цивільної справи № 183/3719/16 за по-
зовом Харківського університету Повітряних 
Сил ім. Івана Кожедуба до Кобиляцького Ан-
тона Станіславовича про стягнення суми ви-
трат, пов’язаних з утриманням у вищому на-
вчальному закладі.

Як відповідач судом викликається Коби-
ляцький Антон Станіславович, 05.04.1992 ро-
ку народження, місце проживання якого су-
ду невідомо.

Деснянський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинувачену Пермякову Ніну Петрів-
ну, 27.05.1958 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Євпа-
торія, пр. Леніна, 56, кв. 172) у підготовче су-
дове засідання в кримінальному провадженні  
№ 42016010000000218 за ст. 111 ч. 1 КК Украї-
ни, яке відбудеться 11 жовтня 2017 року о 09.30 
годин в приміщенні Деснянського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяков-
ського, 5-В, зал судових засідань № 2, під голо-
вуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане 
оголошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченої в порядку 
спеціального судового провадження.
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Дві мінімальні 
зарплати 
для спортсмена 
з інвалідністю

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СТИМУЛ. На Полтавщині для підтримки перспективних 
спортсменів призначатимуть стипендії голови тамтешньої обл
держадміністрації. Обсяг таких виплат становитиме дві міні
мальні заробітні плати. 

На здобуття стипендій можуть претендувати: провідні та 
перспективні спортсмени області, внесені до списку спортс
менівкандидатів до олімпійської збірної команди України 
і списків збірних команд з олімпійських видів спорту на кож
ний рік, вписані до списку 
спортсменівкандидатів до 
П аралімпійської і Дефлімпій
ської збірних команд Украї
ни та списків збірних з видів 
спорту інвалідів на кожний 
рік. Відповідне подання кан
дидатів на здобуття стипендій 
здійснюватиме колегія управ
ління у справах сім’ї, молоді 
та спорту ОДА. Стипендії при
значатимуть розпорядженням 
голови ОДА після розгляду 
питання на засіданні колегії.

Такі стипендії вже отримують 20 найкращих спортсменів об
ласті, внесених до списків збірних України з олімпійських видів 
спорту. Крім того, з обласного бюджету надано кошти на випла
ту ще 5 стипендій голови ОДА для спортсменів з інвалідністю. 

Як повідомив в. о. начальника управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації Михайло 
Габор, на засіданні колегії управління розглянули і підтрима
ли клопотання колегії Полтавського регіонального центру «Ін
васпорт» щодо призначення стипендій голови ОДА майстрові 
спорту України з плавання Анастасії Завалій, майстрам спорту 
України міжнародного класу з карате Інні Мажарі та Олексан
дрові Махну, майстрам спорту України міжнародного класу з 
футболу Олександрові Верещаці та Родіону Причині. 

На переконання першого заступника голови Полтавської ОДА 
Андрія Пісоцького, така невелика підтримка дасть змогу їм роз
виватися і радувати нас виступами й новими перемогами.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +4    +9 +9  +14 Черкаська +4    +9 +12  +17
Житомирська +4    +9 +9  +14 Кіровоградська +4    +9 +13  +18
Чернігівська +4    +9 +9  +14 Полтавська +2    +7 +12  +17
Сумська +1    +6 +10  +15 Дніпропетровська +1    +6 +13  +18
Закарпатська +5  +10 +12  +17 Одеська +7  +12 +17  +22
Рівненська +4    +9 +9  +14 Миколаївська +5  +10 +14  +19
Львівська +5  +10 +9  +14 Херсонська +3    +8 +13  +18
Івано-Франківська +5  +10 +9  +14 Запорізька +1    +6 +10  +15
Волинська +4    +9 +9  +14 Харківська +1    +6 +11  +16
Хмельницька +5  +10 +9  +14 Донецька +1    +6 +11  +16
Чернівецька +4    +9 +10  +15 Луганська +1    +6 +11  +16
Тернопільська +5  +10 +9  +14 Крим +4    +9 +13  +18
Вінницька +4    +9 +11  +16 Київ +7    +9 +11  +13

Укргiдрометцентр

5..10
9..14 4..9

9..14

4..9
12..17

3..8
15..20

1..6
11..16

ФОТОФАКТ
НА ВЕРШИНІ. Українська 

збірна на міжнародних зма
ганнях «Ігри нескорених», 
що завершилися 30 верес
ня в канадському Торонто, 
здобула 14 медалей: 8 зо
лотих, 3 срібні та 3 бронзо
ві. Найбільшу кількість на
город виборов у плаванні 
28річний військовослужбо
вець Збройних сил України 
Павло Будаєвський (на знім
ку вгорі): 4 «золота» (50 та 
10 метрів вільним стилем, 
50 метрів на спині та 50 ме
трів брасом). 

А принц Гаррі — засно
вник міжнародних спортив
них змагань «Ігри нескоре
них» — особисто привітав 
нового українського чемпіо
на зі стрільби з лука Рома
на Панченка та українську 
збірну команду військових 
спортсменів. 

В основному складі укра
їнської команди 15 вете
ранів Збройних сил Украї
ни, які зазнали поранень під 
час служби, зокрема і в боях 
на Донбасі. Збірна України 
брала участь у цих змаган
нях вперше як учасник бага
тьох військових навчань, ми
ротворчих операцій під егі
дою ООН, а також як країна, 
військово службовці якої ма
ють бойовий досвід під час 
виконання завдань в межах 
воєнної операції на Донба
сі. І хоча наша команда одна 
з найменших, вона переко
нала весь світ, що наші вій
ськові — сильні духом та ті
лом і ніколи не піддаються ні 
ворогам, ні життєвим обста
винам.

Власкор «УК» отримав відзнаку НСПУ
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ВІТАЄМО! За особисті до
сягнення у літературній твор
чості, вагомий внесок у відро
дження духовності та культури 
українського народу, результа
тивну роботу задля розвитку 
Донецької організації НСПУ 
наш колега власкор «Урядово
го кур’єра» в Донецькій облас
ті Павло Кущ удостоєний «По
чесної відзнаки Національної 
спілки письменників України».

Нагороду вручив голова 
НСПУ Михайло Сидоржев
ський під час недавнього поза
чергового з’їзду письменниць
кої спілки, що відбувся в Києві.

Ім’я Павла Куща, який 
успішно поєднує журналіст
ську та письменницьку робо
ту, добре знане як у літера
турних колах, так і серед чи
тачів. Він — лауреат престиж
них всеукраїнських премій 
імені О. Вишні (за збірку гу
мору і сатири «Братани по ро
зуму») та імені Лесі Українки 
(повість для дітей середньо
го шкільного віку «АБВ, або 
Операція «Ставкозавр»). 

У 2016му, будучи вже два 
роки без рідної домівки (зму
шений залишити її в окупова
ному Донецьку), написав і ви
дав повість «Чотири нявкіс
ти і ВІН» — першу вітчизня
ну книжку для дітей про по

дії в АТО, яка має величезний 
резонанс серед молодших 
і старших читачів Донеччи
ни, де її безкоштовно розпо
всюджують і де автор постій
но проводить зустрічі з шану
вальниками літератури.

Матеріал для книжки зби
рав у сірій зоні, траплялося, 
сидів у сховищах і погребах, 
де ховаються під час обстрі
лів люди, бував на передовій. 

Павло Кущ — член НСПУ з 
2002 року, впродовж останніх 
шести очолює Донецьку ор
ганізацію НСПУ. Одне з голо
вних досягнень — письмен
ницький осередок вдалося 
зберегти, жоден із письмен
ників не залишив його лави. 

Батьки стали вчителями на годину
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий  кур’єр»

ЕКСПЕРИМЕНТ. У чер
каській гімназії №9 провели 
експеримент «Батьки зміню
ють професію, або вчитель 
на годину». Батьки дуже ак
тивно відгукнулися на таку 
ініціативу директора і колек
тиву й випробували себе в 
ролі вчителя. Вони підготува
ли та провели для гімназис
тів різних класів цікаві уроки. 
Викладали як звичайні пред

мети за розкладом, так і за 
власним фахом або бажан
ням. Так, з допомогою бать
ків учні вивчали українську 
мову й літературу, фізику, ге
ографію, геометрію, малю
вання, право, хімію та працю. 
Серед нестандартних тем — 
маркетинг, фінансова гра
мотність, психологія і навіть 
вірменська мова.

Як розповів заступник ди
ректора Анатолій Крат, та
ка ініціатива шкільних педа
гогів спрямована на погли

блення співпраці навчально
го закладу з громадськістю. У 
школі вже не перший рік пра
цює проект «Влада — грома
да — ми». Цього разу виріши
ли залучити до співпраці са
ме батьків. Вони не лише ма
ли нагоду спробувати себе в 
такій нелегкій професії вчите
ля, а й глибше зануритися в 
шкільне життя їхніх дітей. 

Дітям такий експеримент 
сподобався. Вони відзнача
ють, що це цікаво і нестан
дартно.

— Мене спочатку така про
позиція здивувала, але по
тім зрозуміла, що самій ціка
во випробувати себе в новій 
ролі і, крім того, повніше від
чути шкільне життя своєї ди
тини, побачити, як організо
ваний виховний процес. Це 
й можливість краще позна
йомитися із однокласника
ми доньки, — зазначила ма
ма однієї з учениць 7Г кла
су Ольга Миколенко, яка про
вела урок на тему «Емоційна 
грамотність».

Павло Кущ знає ціну 
українського слова 
на Донбасі

Такі стипендії 
вже отримують 
20 найкращих 
спортсменів 
Полтавщини, 
внесених до списків 
збірних України.
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