точка кипіння

на чаСі
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Ромам у Лощинівці на Одещині
закидають шахрайство, грабунки
й торгівлю наркотиками. Звіряче
вбивство дитини переповнило
чашу терпіння

вівторок, 30 СЕРПНЯ 2016 РОКУ

№161 (5781)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ОЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ:
«За два останні роки
обсяг виробництва
збільшився втричі.
Це рекордна цифра,
і без цього
виробництва ми не
могли б відстояти
нашу Україну».

Резюме скайпом
Фото з сайту garant.com

ЦИТАТА ДНЯ

Секретар РнБо про корінний злам у забезпеченні
армії та силових структур якісною військовою
технікою

На Харківщині, готуючись
до зимового сезону,
люди шукають
можливості зменшити
плату за газ
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Уряд стає дедалі
електроннішим
ПРОЗОРІСТЬ. Кабінет Міністрів відучора запустив систему
подання електронних петицій. Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у мережі Facebook.
«Друзі, від сьогодні ви можете ініціювати вирішення важливих
суспільних питань шляхом подання електронної петиції до Кабміну: http://petition.kmu.gov.ua/. Це дієвий інструмент залучення
громадян до формування пріоритетів державної політики та ухвалення управлінських рішень», — написав глава уряду.
Прем’єр також зазначив, що, зареєструвавшись у сервісі,
громадяни можуть як подати електронні петиції до Кабінету Міністрів, так і підтримати вже створені. Для розгляду петиція має
набрати не менше 25 тисяч голосів протягом не більше трьох
місяців із дня оприлюднення, повідомляє УНІАН.
«Ми продовжуємо запровадження сучасних інструментів
електронного урядування та електронної демократії на рівні
Кабміну. Поширюйте! Чекаємо на ваші пропозиції та ідеї для
розвитку України», — звернувся до співгромадян Володимир
Гройсман.

ЦИФРА ДНЯ
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12,255 млрд м3
становлять нині запаси блакитного
палива в українських підземних сховищах
газу (за даними компанії «Укртрансгаз»)

НА ЧАСІ. Завдяки новітнім технологіям пошукачі вакансій

з роботодавцями, перебуваючи за тисячі кілометрів одне
від одного, відтепер можуть спілкуватися особисто

Метро до центру Дніпра довезе?
ДОВГОБУД. Після тривалої перерви багатостраждальну підземку вкотре обіцяють

подовжити — і гроші є, і контракт підписано
Наталія БІЛОВИЦЬКА,
«Урядовий кур’єр»
арешті визначено, хто і коли
розпочне добудовувати другу
ділянку першої лінії дніпровського
метрополітену. Міський голова Бо-

Н

рис Філатов офіційно обмінявся
контрактами з представниками генерального підрядника, переможця тендера — турецької компанії
Limak. Вартість контракту 224 мільйони євро. За ці гроші метробудівники мають протягти підземку

вздовж центрального проспекту
міста загальною протяжністю 4 кілометри із трьома станціями
(«Центральна», «Театральна» і
«Музейна»). Борис Філатов назвав
цей контракт історичною подією
для Дніпра. І він має рацію. Слід

згадати історію дніпровського метро, яка розпочалася ще в 1970-х,
коли тодішній Дніпропетровськ
відвідав генсек ЦК КПРС Леонід
Брежнєв, і місцева влада звернулася до високопосадовця-земляка
з відповідним питанням. У 1982-му

метрополітен внесли в титульний
список найважливіших будівництв
країни, після розпаду Союзу роботи припинили і відновили у
1990-х за сприяння тодішнього очільника області Павла Лазаренка.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 29 серпня 2016 року
4 820103 080015

USD 2544.2357
EUR 2872.4421
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.9300
за 10 рублів

/ AU 337085.79

AG 4750.09
PT 273250.91
за 10 тройських унцій

PD 174280.15
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УРяДОВИй КУР’єР

www.ukurier.gov.ua

події та коментарі
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Резюме скайпом

Про відзначення в Україні
500-річчя Реформації
З метою визнання вагомого внеску протестантських церков і релігійних організацій в розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України, вияву поваги до їхньої ролі в українській історії та становленні незалежної держави, а також відзначення в Україні 500-річчя Реформації
ПостаноВляЮ:
1. Кабінету Міністрів України:
1) розробити за участю представників протестантських релігійних організацій України та затвердити у тримісячний строк план заходів з підготовки та відзначення в Україні 500-річчя Реформації, передбачивши, зокрема:
проведення у жовтні 2017 року в м.Києві урочистого заходу з нагоди
500-річчя Реформації;
проведення тематичних наукових конференцій, симпозіумів, круглих
столів, семінарів, інших наукових та просвітницьких заходів з нагоди 500річчя Реформації, розроблення необхідних методичних рекомендацій для
забезпечення виконання зазначених заходів;
здійснення підготовки та випуску наукових і науково-популярних праць,
присвячених 500-річчю Реформації, та збірки творів діячів Реформації;
проведення у навчальних закладах тематичних заходів з висвітлення історії Реформації;
збереження та популяризацію визначних вітчизняних пам'яток духовної
культури;
створення музейних експозицій, присвячених 500-річчю Реформації;
проведення фестивалю духовної християнської музики та співу;
карбування та введення в обіг у встановленому порядку монети, присвяченої 500-річчю Реформації;
випуск поштової марки і конверта, присвячених 500-річчю Реформації,
проведення спецпогашення поштової марки;
виготовлення та розміщення соціальної реклами з нагоди 500-річчя Реформації;
створення і показ документальних та художніх фільмів, присвячених історії Реформації;
2) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів з підготовки та відзначення в Україні 500-річчя Реформації.
2. Київській міській державній адміністрації сприяти проведенню протестантськими релігійними організаціями у вересні 2017 року в м.Києві заходів з нагоди 500-річчя Реформації.
3. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити в установленому порядку висвітлення у державних засобах масової
інформації заходів з підготовки та відзначення 500-річчя Реформації, створення і трансляцію циклів тематичних теле- та радіопередач, демонстрацію
відповідних документальних і художніх фільмів.
4. Службі безпеки України разом із Державною архівною службою України сприяти релігійним і громадським організаціям, науковим установам
та організаціям у доступі до архівних документів, пов'язаних із переслідуванням представників релігійних організацій.
5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:
розробити за участю регіональних організаційних комітетів, утворених
протестантськими релігійними організаціями, та затвердити регіональні плани заходів із відзначення 500-річчя Реформації, забезпечити їх реалізацію;
провести за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, релігійних організацій та громадськості урочистості з нагоди 500-річчя Реформації;
сприяти реалізації ініціатив релігійних організацій, спрямованих на проведення тематичних просвітницьких, виховних, культурно-мистецьких,
спортивних та інших заходів.
6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
26 серпня 2016 року
№357/2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 серпня 2016 р. № 549
Київ

Про внесення зміни до пункту 4 Порядку
надання місцевих гарантій
Кабінет Міністрів України ПостаноВляЄ:
Внести зміну до пункту 4 Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р.
№ 541 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 45, ст. 1774; 2014 р., № 90, ст.
2582; 2015 р., № 74, ст. 2429), доповнивши абзац шостий підпункту 7 після
слів «та проектних пропозицій» словами «, або якщо кредити (позики)
міжнародних фінансових організацій залучаються під місцеві гарантії для
реалізації проектів, відібраних такими організаціями згідно з їх принципами, умовами та процедурами на підставі міжнародних договорів».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

оголошення
Марєєв Олександр Юрійович, 27.05.1966 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Совєтская, 41/59, Марєєва Марія Петрівна, 22.11.1964 р.н., останнє відоме місце проживання якої: Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. А. Чумака, 20/105 викликаються до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як відповідачі по цивільній справі
№ 227/3167/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» в особі уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «Дельта Банк» Кадирова В.В. до Марєєва Олександра Юрійовича, Марєєвої Марії Петрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться 02.09.2016 року о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька
область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до суду
справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.
суддя Корнєєва В.В.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/1681/15-ц за позовом ПАТ «Державний Ощадний Банк» до Тищенко І.Р., Тищенко В.О. про стягнення заборгованості. Відповідачі у справі Тищенко Ірина Рудольфівна, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, с.
Свердлова, вул. Кренкеля, буд. 28, Тищенко Віктор Олексійович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, с. Свердлова, вул. Кренкеля, буд. 28,
викликаються до суду на 08 год. 00 хв. 02 вересня 2016 року (корп. №2, каб. №21)
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У
разі неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.
суддя о.В.Каліуш

Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
кщо в людини є робота і
вона спроможна бодай
найнеобхіднішим забезпечити себе й рідних, то й майбуття їй видається більш оптимістичним. Зазвичай у збасуспільстві
лансованому
кожна працездатна людина
може розраховувати на гідні
роботу і зарплату, а роботодавець — на кваліфікований
відповідальний персонал.
Проте на українському ринку праці ситуація поки що
доволі напружена.
Про його тенденції, реалії
й очікування розповіли фахівці Державної служби зайнятості (ДСЗ).

Я

Потрібно більше
вакансій
— На початку року ми мали сумний «рекорд». Уперше
за 25 років незалежності на
одну вакансію, за даним
ДСЗ, претендували аж 19
осіб. Та рук ми не склали, і
вже на сьогодні ситуацію
вдалося дещо стабілізувати:
станом на 1 серпня кількість
претендентів на одне запропоноване роботодавцями робоче місце становить у середньому 8—9 осіб. Але й це
доволі високий показник.
Тож маємо докладати зусиль
до того, щоб він і надалі знижувався, — каже виконуючий обов’язки голови ДСЗ
Валерій Ярошенко.
І додає, що у першому
кварталі поточного року кількість офіційно зареєстрованих безробітних у державі
становила майже 1,8 мільйона
осіб. Якщо порівняти з 2015-м,
це майже на 100 тисяч більше.
Якщо перелічити їх за методологією Міжнародної організації праці, цей показник сягає 10% усього працездатного
населення держави. А чисельність зайнятого населення нині становить 16,1 мільйона. І знову ж нерадісне порівняння: рік тому їх було на 200
тисяч більше.
Вакансій нині небагато —
41 тисяча на всю державу.
Для порівняння Валерій
Ярошенко зазначив, що наприклад у 2005—2006 роках,
коли він теж очолював цю
структуру, вакансій було у 5
разів більше, тобто понад 200
тисяч.
Щодо молодих людей віком від 15 до 24 років, то рівень безробіття серед них
високий майже по всій Європі. І Україна, тут, на жаль, не
виняток. Наш показник становить 25%.
Маємо на це чимало як
суб’єктивних, так і об’єктивних причин. Серед них воєнні
дії на сході країни, які справляють негативний вплив та
створюють дисбаланс на
ринку праці України. До початку АТО навіть вакансій у
ДСЗ було вдвічі більше —
приблизно 80—90 тисяч. А
ще протягом останнього року
490 тисяч українців вже не
сплачують єдиного соціального внеску до фондів соцстрахування. В основному це
малий і середній бізнес, який
припинив функціонування
на сході або працює під
юрисдикцією Росії у Криму.
Підприємцям
держава
пішла назустріч, зменшивши розмір ЄСВ з 37,5% до

22%. І згадані фонди підтримують фінансову стабільність навіть за такого ЄСВ.
Але чимало бізнесменів-роботодавців не хочуть розуміти, що рух цей має бути двостороннім. Якщо держава підставляє плече бізнесу, то й
він мав би йти назустріч їй,
легалізувавши робочі місця й
зарплати. Втім, цей процес в
Україні дуже повільний. І
можна впевнено сказати, що
це навіть не сотні тисяч, а мільйони працівників, за яких
не сплачують ЄСВ, отже, немає відрахувань до Пенсійного та інших соціальних
фондів. Як наслідок — є люди, які соціально ніяк не захищені. У разі настання
страхового випадку (травма
на виробництві, лікарняний,
звільнення, народження дитини тощо) людина не має
права і не звертається по допомогу до держави.
Звісно, проблеми можна
перелічувати
безкінечно.
Але є і здобутки, про які теж
варто говорити. Так, за шість
місяців 2016 року ДСЗ допомогла у працевлаштуванні
450 тисячам безробітних. В
середньому за добу по Україні, попри складну ситуацію на ринку праці, вдається
знайти роботу близько 3 тисячам тих, хто її шукає.
Валерій Ярошенко відзначив тенденцію останнього часу: серед пошукачів роботи
велика кількість колишніх
держслужбовців. Так, якщо
ще торік на обліку в ДСЗ їх
було 13%, то нині — вже понад 25%. Отже, за рік безробіття серед них зросло майже вдвічі.
Ще одна особливість сьогодення — 45% нинішніх безробітних мають вищу або
спеціальну освіту. Отже, вища освіта в Україні, на превеликий жаль, — не гарантія
не тільки високої зарплати, а
й навіть стабільної роботи.
Поки що вона не надає переваг на ринку праці, як за кордоном. І все-таки вихід є, запевняє фахівець. Якщо людина втратила роботу за фа-

хом і певний час не може
знайти нову, можна врешті
наважитися на зміну виду діяльності й опанувати нову
професію. Так, з початку року послугами ДСЗ з професійного навчання скористалися 111 тисяч безробітних. З
них 25 тисяч пройшли навчання, підвищення кваліфікації або перенавчання в 11
центрах підготовки та перепідготовки фахівців, які працюють в усіх регіонах країни.
З них, і це показово, одразу
після випуску працевлаштувалися понад 92%, адже більшість готувалася на замовлення роботодавців. Валерій
Ярошенко зазначив, що таку
практику варто було б запровадити у вищій школі. Тоді
не було б стільки, як нині, випускників вишів з начебто
свіжою освітою, але без потреби роботодавців у таких
кадрах. Ще понад 150 тисяч
безробітних з початку року
брали участь у громадських
роботах.

Попит
на робочі руки
На запитання, хто нині
найбільше потрібен роботодавцеві, фахівець відповів,
що підвищений попит нині на
кваліфікованих працівників
робітничих професій: слюсарів, токарів, електрозварювальників. Оскільки, за його
словами, чимало інвестицій
нині надходить на підприємства з пошиття одягу та інших речей, то кваліфікована
швачка з досвідом може сьогодні розраховувати на робоче місце й непогану зарплату. Можливо, для Києва зарплата 5—7 тисяч гривень не
дуже велика, та для райцентру вона доволі непогана.
Проте, на жаль, молодь цю
професію опановувати не поспішає. А тому підібрати
персонал для таких підприємств працівникам ДСЗ інколи доволі проблематично.
Також роботодавець шукає інженерів, технологів
різних напрямів, фахівців з

а тим часом

Новітні технології
вже працюють
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. На базі Рівненського міського центру
зайнятості запрацював центр онлайн-зв’язку. З його допомогою
намагаються прискорити працевлаштування та підбір персоналу
для роботодавців, а ще — використовувати елементи дистанційного навчання у поєднанні з традиційними методиками.
— Коли ми проаналізували контингент безробітних, побачили,
що близько 40% із них — молоді люди до 35 років, — каже директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук. — Навіщо їм носити роботодавцям резюме на папірцях, якщо можна
створити відеорезюме, напрацювати базу відеовакансій? Економія часу та коштів і з боку пошукачів роботи, і з боку роботодавців
цілком очевидна. А наші фахівці є своєрідним містком між сторонами процесу. Вже провели перший онлайн-аукціон — такий собі
міні-ярмарок вакансій. У 9 районах є онлайн-пункти, де можна відзняти відповідний матеріал і надіслати його електронною поштою.
Молодим претендентам на роботу пропонують зробити це самостійно, старшим за потреби допомагають. Резюме, за згодою
самих пошукачів, розміщують у мережі Фейсбук та на офіційному
сайті служби зайнятості. Тож роботодавець може побачити, як виглядає претендент і як він висловлює свою думку. За потреби для
них організують відеоспівбесіду. А ще тут створюють відеопрезентації професій, яких ринок потребує постійно. Це, скажімо, продавці, кухарі, швачки. Роботодавці інновацію підтримують: для них
час — це гроші, і його треба берегти. А ще інформаційні технології
безцінні у профорієнтаційній роботі: для молоді ж бо краще вебінар, аніж нудна лекція з конспектами.

фармацевтики, IT-спеціалістів та висококваліфікованих
менеджерів. Потрібні працівники для аграрного сектору
(агрономи,
механізатори,
трактористи, комбайнери та
фахівці з ремонту сільгосптехніки). Останні за сезон
можуть заробити до 100 тисяч гривень, стверджує керівник ДСЗ.

Інтернетпортал
А
начальник
відділу зв’язків із громадськістю та ЗМІ Держслужби зайнятості Костянтин Коваленко розповів про те, що триває
розроблення нового багатофункціонального інтернетпорталу Державної служби
зайнятості, де він є одним із
авторів. Фахівець переконаний, що після завершення
роботи портал амбіційно претендуватиме на визнання
найкращим та найбільш модернізованим серед інших
інтернет-ресурсів з пошуку
вакансій та спеціалістів в Україні. Простими, зручними і
швидкими будуть пошук вакансій і підбір працівників за
сферами діяльності, фахом,
географією. Враховано можливість надання бажаючим
профконсультацій і проведення профдіагностики. Адже зрозуміло, що люди народжуються різними: за генетикою, психофізіологічними даними, розумовими й інтелектуальними здібностями. І якщо людина все життя
хотіла працювати, скажімо,
менеджером, бо це вважається престижним, та великих успіхів не досягла, маючи схильність до роботи слюсарем чи комбайнером, то
профдіагностика допоможе
виявити, до чого в неї є
схильність і хист. І це має
спростити життя та обрання
фаху.
У Донецькому центрі зайнятості його очільниця Валентина Рибалко розробила
й ефективно запроваджує
таку IT-новацію, як відеорезюме. Адже нерідко роботодавець і пошукач вакансії,
які давно і наполегливо шукають одне одного, проживають за сотні або й тисячі кілометрів. А нині інтернет дає
можливість пошукачеві вакансії записати відеоролик з
резюме й не лише розповісти
потенційному роботодавцеві
про себе, а й продемонструвати, можливо, свої досягнення, озвучити та показати
пропозиції для кращого розвитку бізнесу. Є можливість
спілкування у скайпі, коли
на запитання можна одразу
отримати відповідь і навіть
подискутувати онлайн. А головне — двоє людей зможуть побачити, почути і, якщо пощастить, зрозуміти одне одного. Роботодавець же
матиме змогу записати й викласти на порталі відео про
своє виробництво, фірму або
проект, для реалізації якого
шукає фахівців.
Портал буде синхронізований з усіма видами сучасних гаджетів і з популярними соцмережами. Це допоможе молоді завжди бути на
зв’язку й дізнаватися про нові пропозиції роботодавців
не лише сидячи вдома за
ком’ютером, а й будь-де та
будь-коли.
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/1/1-26532-13 від 22.08.2016
Єжель Михайло Броніславович, 19.10.1952 року народження, зареєстрований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 56, кв. 458, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137,
2975 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) викликається
на 10:00 год. 5 вересня 2016 року до слідчого в особливо важливих справах Головної
військової прокуратури Генеральної прокуратури України Зварича С.С. за адресою: м.
Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2а, каб. 29 (тел. 044-243-44-37) для допиту в
якості підозрюваного та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42013000000000042 від 04.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений
строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.
Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1)
затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили
(епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи
у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням
або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик.
Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик:
ч. 1 - Якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не
повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у
розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на
виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
ч. 2 - У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може
бути застосовано привід.
ч. 5 - Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого
судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук
є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального
судового провадження.
Згідно з п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст.
139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються
від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або
стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України та оголошені у розшук.
Слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
С. Зварич
Генеральної прокуратури України
Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 09.09.2016
року о 14.30 год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань
№ 10 відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні
№ 42016020420000019 за обвинуваченням Задорожного Миколи Михайловича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений Задорожний Микола Михайлович, 06.10.1970 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР
Крим, м. Феодосія, вул. Федька, 38.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду,
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Ковальчук Л.В., суддів: Іванченка Я.М., Старинщук О.В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа № 310/1792/15-ц за
позовом Приватного підприємства «Вадис» до Шевченка І.В.,
третя особа: Бердянська міська рада, про зобов’язання здійснити дії.
Розгляд справи призначено на 13.10.2016 року о 10.00 годині
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зала
судового засідання 411.
Суд викликає Шевченка Ігоря Васильовича як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове
засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.
Суддя Б.І. Полянчук

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Калиниченко
Аллу Миколаївну, яка проживає за адресою: вул. Чапаєва, 68, м. Амвросіївка, Донецька область, 87300, Калиниченка Сергія Олександровича,
який проживає за адресою: вул. Чапаєва, 68, м. Амвросіївка, Донецька
область, 87300, у судове засідання по цивільній справі №323/2737/16-ц
(2/323/753/16) за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління
АТ «Ощадбанк» до Калиниченко Алли Миколаївни, Калиниченка Сергія
Олександровича про стягнення заборгованості за кредитом.
Судове засідання відбудеться об 11-00 годині 01 вересня 2016 року у
приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева, 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 розглянуто за їх відсутності на підставі
наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Баришівський районний суд Київської області повідомляє, що цивільна справа № 355/901/16-ц, провадження
№ 2/355/479/16 за позовом Мороз Марії Іванівни до Пономарьової Катерини Іванівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору: Капленко Віра
Іванівна, про визнання права власності на спадкове майно
призначена до судового розгляду на 5 вересня 2016 року
о 12 годині 00 хвилин.
Як відповідачка на розгляд справи викликається Пономарьова Катерина Іванівна та третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору: Капленко Віра Іванівна.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Баришівського
районного суду Київської області за адресою: смт Баришівка,
вулиця Леніна, 61 Київської області, телефон 045 76 5 21 86.
Суддя О. Л. Литвиненко

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт
Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравневого району Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом Попової Інни Костянтинівни до Озулу Володимира Валерійовича, третя особа: Служба у
справах дітей Мангушської РДА, про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди батька.
Відповідач - Озулу Володимир Валерійович, мешкає: смт Мангуш,
вул. Калініна, 49-А Першотравневого району Донецької області, викликається на 7 вересня 2016 року о 10.30 годині до Першотравневого районного суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.
Суддя Скудін В.Є.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що
в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових
засідань № 19 15.09.2016 року о 09.00 год. відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні за обвинуваченням Волошка Віктора Вікторовича у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликаються сторона обвинувачення:
обвинувачений Волошко Віктор Вікторович та захисник Прицюк
Вадим Анатолійович.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді
Курбатової І.Л., суддів: Федчишена, С.А., Жмудя О.О.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що
09.09.2016 року о 15.00 год. у приміщенні Вінницького міського суду
Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у
залі судових засідань № 10, відбудеться підготовче судове засідання
в кримінальному провадженні № 42016020420000056 за обвинуваченням Когутенка Сергія Павловича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений Когутенко Сергій
Павлович, 12.11.1970 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр. Перемоги, 55а, кв. 56.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого
судді Ковальчук Л.В., суддів: Іванченка Я.М., Федчишена С.А.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 19.09.2016
року о 15.00 год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань
№ 10 відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні № 42015020420000199 за обвинуваченням Савенка Геннадія Олександровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК
України.
В судове засідання викликається обвинувачений Савенко Геннадій Олександрович, 13.07.1969 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР
Крим, м. Джанкой, вул. Московська, в/ч А2306.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду,
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Ковальчук Л.В., суддів: Курбатової І.Л., Гайду Г.В.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 19.09.2016 року
о 10.30 год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 10 відбудеться судове засідання в кримінальному провадженні № 42015020420000201
за обвинуваченням Часовськіх Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликається обвинувачений Часовськіх Євген Вікторович, 04.10.1978 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,
м. Джанкой, вул. Московська, 186, кв. 54.
Явка обвинуваченого обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду,
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Ковальчук Л.В., суддів: Курбатової І.Л., Гайду Г.В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що
Повідомлення-повістка про виклик до суду
В провадженні Троїцького районного суду Луганської області знаходиться ухвалою Білокуракинського районного суду Луганської області від
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 14, кримінальне провадження № 433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Мико- 26.07.2016 року визначено здійснення спеціального судового провад14.09.2016 року о 14.00 год. відбудеться підготовче судове засідання в лайовича, 10.06.1979 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, ження по кримінальній справі №409/1654/16-к за обвинуваченням
кримінальному провадженні по обвинуваченню Стоцького Олексія Ар- передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне Будаг’янца Юрія Георгійовича за ознаками кримінального правопорукадійовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обви- шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
нувачений Скорбенко Д.М., зареєстрований та проживає за адресою: м. Харків,
Судове засідання відбудеться 05.09.2016 року о 09.30 год. у залі суду
КК України.
Ю.Гагаріна, буд. 193, кв. 103.
В судове засідання викликаються сторона обвинувачення, обвинува- проспект
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Троїцький районний суд Лу- за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
В судове засідання викликається обвинувачений Будаг’янц Юрій Георчений Стоцький О.А. та захисник Прицюк В.А.
ганської області викликає Скорбенка Дениса Михайловича в судове засідання,
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися яке відбудеться 07.09.2016 року об 11.00 год. у залі судових засідань Троїцького гійович, останнє місце реєстрації: Луганська область, смт Ювілейне, вул.
до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в су- районного суду Луганської області за адресою: смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, К. Маркса, буд. 4.
У випадку неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його віддове засідання.
5а Троїцького району Луганської області.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Гайду Г.В.,
Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Ляшенко сутності на підставі ст.ст. 297-1, 323 КПК України.
Голова суду С. Б. Баранов
суддів: Іванченка Я.М. та Бернади Є.В.
М.А., суддів: Суського О.І., Бондаренка Л.І.
Запорізький районний суд Запорізької області викликає у судове заПологівський районний суд Запорізької області викликає у судове
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Чернова М.В.
сідання, яке відбудеться 04 жовтня 2016 року о 10.30 годині в приміПідозрюваний Чернов Микола Володимирович, 26.08.1972 р.н., від- засідання, яке відбудеться 05 вересня 2016 року о 10.00 годині в прищенні Запорізького районного суду Запорізької області за адресою: повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається 02 міщенні Пологівського районного суду Запорізької області за адресою:
69089, м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 10, Симулик Василя Федоровича: вересня 2016 року о 10:00 годині до старшого слідчого СВ УСБУ Ук- Запорізька область, м. Пологи, вул.М. Горького 28, Григоренко Аллу
Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Лежене, вул. Привокзальна, буд.
Олександрівну: Запорізька обл., Пологівський р-н, с.Тарасівка, вул. 40
раїни в Херсонській області Круглика О.М. за адресою: м. Херсон, вул.
34 як відповідача по цивільній справі № 317/2492/16-ц за позовом ПАТ
років Перемоги, буд. 10 в якості відповідача по цивільній справі
КБ «ПриватБанк» до Симулик Василя Федоровича про стягнення за- Кірова, б. 1, каб. 23 (тел. 0552-42-21-49) для проведення слідчих та №324/1127/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Григоренко Алли
процесуальних дій за його участю як підозрюваного у кримінальному Олександрівни про стягнення заборгованості.
боргованості.
Суддя Громова І.Б. провадженні № 42015010000000042 від 26.03.2015.
Суддя Кацаренко І.О.
Новоайдарський районний суд Луганської області викликає відповіСлов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна справа
Рокитнівський районний суд Рівненської області викликає у
дачів за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 02 вересня 2016 року об 11.00 № 2/243/3191/2016 за позовом Китайгородської Юлії Володимирівни до Мазуркевича
Сергія Віталійовича, 3-я особа Орган опіки та піклування про надання дозволу на тимсудові засідання, які відбудуться:
годині в приміщенні Рокитнівського районного суду Рівненської часовий виїзд дитини за кордон, призначена до розгляду на 02.09.2016 р. об 11-00 год.
02.09.2016 року
12:00 Анцупова Олена Миколаївна (цивільна справа 419/2040/16-ц) області за адресою: Рівненська область, смт Рокитне, вул.Радян- за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).
Явка відповідача Мазуркевича Сергія Віталійовича, 25.12.1979 р. н., зареєстрований:
05.09.2016 року
ська, 14, Хіврич Миколу Васильовича: Рівненська обл., смт Ро15:00 Кравченко Володимир Олександрович (цивільна справа китне, вул.Нова, буд.16 як відповідача по цивільній справі № м. Горлівка, вул. Мазікових, буд. 18, кв. 29 — є обов’язковою.
При собі мати паспорт.
419/2039/16-ц)
Суддя Руденко Л. М.
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розглядатиме 571/346/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Хіврич Миколи
Уточнення
Васильовича про стягнення заборгованості.
справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
В оголошенні, надрукованому 20.08.2016 р. в номері 157 (5777) «УК», про недійсність примірника доСуддя Добривечір Л. Д.
Суддя Комзюк А.Ф. говору про участь у ФФБ №69185 правильно читати дату укладення 22.01.2015 р., далі без змін.
Селидівський міський суд Донецької області (85400,
Приазовський районний суд викликає відповідача
Васильківський міськрайонний суд Київської обОголошення
Болдирева Валерія Валерійовича, 27.10.1981 року ласті викликає Шустрову Тетяну Петрівну у судове м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
про проведення відкритих торгів (аукціону)
народження, останнє відоме місце реєстрації якого: засідання як відповідача у справі за позовом Публіч- за позовною заявою Публічного акціонерного товариства
з продажу активів ПАТ «ВБР» на електронному
87600, Донецька обл., Новоазовський р-н, м. Ново- ного акціонерного товариства комерційний банк Комерційний банк «ПриватБанк» до Коростильової
торговельному майданчику
азовськ, вул. Рози Люксембург, буд. 75, у судове за- «ПриватБанк» до Шустрової Тетяни Петрівни про Олени Миколаївни про стягнення заборгованості за креТоварної біржі «Катеринославська».
сідання по цивільній справі № 325/942/16-ц за стягнення заборгованості, яке призначено на 31 сер- дитним договором. Відповідач Коростильова Олена МиНомер лоту:
214867
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Болдирева Валерія пня 2016 року на 11 год. 00 хв. і відбудеться за ад- колаївна, зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул.
Коротка назва лоту/номер
кредитного договору:
Право вимоги за кредитним Валерійовича про стягнення заборгованості, яке при- ресою: Київська область, м. Васильків, вул. Жовтнева, 84/27, викликається на 02.09.2016 р. о 08.00
договором № ККРОD.1238.018 значено на 02 вересня 2016 року о 08 годині 30 хви- Шевченка, 8, суддя Ковбель М. М. Ви зобов’язані по- год. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
від 25.03.2014 р. та догово- лин і відбудеться у приміщенні Приазовського відомити суд про причини неявки.
щодо позову та докази. У випадку неприбуття до суду
рами забезпечення виконання районного суду за адресою: Запорізька область, смт
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання вона повинна повідомити суд про причини неявки,
Приазовське, вул. Пушкіна, 5.
зобов’язань
без поважних причин, судове засідання буде прове- інакше справа буде розглянута у її відсутність.
З
опублікуванням
оголошення
про
виклик
відпоМісце проведення аукціону: https://torgi.tbe.com.ua
З опублікуванням оголошення про виклик відповівідач вважається повідомленим про день, час та дено у Вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 статті
Дата проведення аукціону: 29.09.16
місце розгляду справи і у разі неявки до суду справа 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про дачка вважається повідомленою про дату, час і місце
Час проведення аукціону: з 10:00 до 12:00
може бути розглянута за його відсутності на підставі виклик відповідач вважається повідомленим про час розгляду справи, у разі неявки до суду справа може бути
Детальна інформація по лоту
і місце розгляду справи.
розглянута за її відсутності.
наявних у справі доказів.
(параметри, забезпечення, початкова
Суддя Шейна Л. Д.
Суддя М. М. Ковбель
Суддя Владимирська І. М.
ціна, правила участі в аукціоні):
http://torgi.fg.gov.ua: 80/115834

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ «Укрсоцбанк» до Колосова Владислава Олеговича, Мадара
Олександра Олеговича, Колосової Ірини Ємериківни, Колосова Олега Олексійовича про стягнення заборгованості.
Відповідачі по справі викликаються до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для участі
у розгляді справи по суті:
- Колосов Владислав Олегович, який мешкає: 86494,
м. Юнокомунарівськ, Донецька область, вул. Ювілейна,
буд. 9, кв. 42, на 05.09.2016 р. о 08 год. 00 хв.;
- Мадар Олександр Олегович, який мешкає: 86401, м.
Єнакієве, Донецька область, вул. Северна, буд. 19, на
05.09.2016 р. о 08 год. 00 хв.;
- Колосова Ірина Ємериківна, яка мешкає: 86494,
м. Юнокомунарівськ, Донецька область, вул. Ювілейна,
буд. 9, кв. 42, на 05.09.2016 р. о 08 год. 00 хв.;
- Колосов Олег Олексійович, який мешкає: 86494, м.
Юнокомунарівськ, Донецька область, вул. Ювілейна,
буд. 9, кв. 42, на 05.09.2016 р. о 08 год. 00 хв.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів вони повинні повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідачів у судові засідання:
Трояновську Олену Вікторівну для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Трояновської О.В. про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 5 вересня 2016 року о 08.30 год. (резервна дата судового засідання — 19 вересня 2016 року
о 09.00 год.);
Каліхман Олександру Федорівну для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Каліхман О.Ф. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 5 вересня 2016 року о 08.15 год. (резервна
дата судового засідання — 19 вересня 2016 року о
08.30 год.);
Єрмоленка Олексія Сергійовича для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Єрмоленка О.С про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 5 вересня 2016 року о 08.00 год. (резервна дата судового засідання — 19 вересня 2016 року
о 08.00 год.)
у приміщенні Новопсковського районного суду за
адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справи без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Фролова Н.М.
Суддя Д.С. Тарасов
Приватне
акціонерне
товариство
«СТРАХОВА КОМУ зв’язку із втратою вважати недійсними
ПАНІЯ «ЗДОРОВО» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича,
наступні штампи ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УК- б. 86-Н, код ЄДРПОУ 33637321) повідомляє про визнання
втраченими бланків договорів ОСЦПВВНТЗ: АС/6685967
РАЇНА»: «ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА», іден- — 1 шт., АС/6685968 — 1 шт., AC/6685969 — 1 шт., AC/6685970 —

тифікаційний код 364789421, м. Харків, ДЛЯ
ДОВІДОК» та «ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА»,
ідентифікаційний код 364789421, м. Полтава, ДЛЯ
ДОВІДОК».
Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 03.11.2016 року об 11 год. 30 хв. буде розглядатись цивільна справа за позовом ТОВ «Перший
український експертний центр» до Осики Марини
Володимирівни про зобов’язання вчинити дії.
Осика Марина Володимирівна, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Дмитрівська, 75, кв.
25, викликається в судове засідання як відповідачка.
У випадку неявки в судове засідання позов буде розглянуто у її відсутність на підставі матеріалів справи.
Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31,
каб. 308.
Суддя Н.Г. Притула
Голосіївський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання відповідача Петрова Вадима
Григоровича, який проживає за адресою: 03187,
м. Київ, пр-т Глушкова, 57, кв. 1, по цивільній справі
за позовом Моторного (транспортного) страхового
бюро України до Петрова Вадима Григоровича про
відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування, слухання по справі призначено на 28.09.2016 року о
10.00 годині.
Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А, каб. 13.
Суддя О.Л. Хоменко
Повістка про виклик
Підозрюваний Покотило Микола Опанасович,
06.12.1956 р.н., мешканець: Чернігівська область, с.
Шабалинів, вул. Довженка, 9, відповідно до вимог
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, викликається
02.09.2016 року о 12.00 годині до слідчого СВ Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області
Шеремета Ю.В. за адресою: Чернігівська область,
Коропський район, смт Короп, вул. Кибальчича, 8,
каб. №4, для проведення слідчих та процесуальних дій за його участю як підозрюваного у кримінальному провадженні №12013260140000105 від
21.02.2013 р. за ч. 1 ст. 115 КК України.
Шевченківський районний суд м. Львова викликає Деркачова Артема Сергійовича, місце проживання (реєстрації)
невідоме, по цивільний справі за позовом Фаркаш Д.В. до
Деркачова А.С., третя особа: Орган опіки та піклування
ШРА ЛМР, про стягнення аліментів та позбавлення батьківських прав.
Судове засідання відбудеться 8 вересня 2016 року о
10.30 год. у приміщенні Шевченківського районного суду
м. Львова (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 12, пов.
2, каб. 5).
У разі неявки вказаних осіб в судове засідання у відповідності до ст. 169 ЦПК України, справа буде розглянута
судом без їхньої участі на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Г.Б. Білінська
Дзержинський міський суд Донецької області, розташований за адресою: м. Торецьк (м. Дзержинськ),
вул. Дружби (50-річчя Жовтня), буд. 4 Донецької області, розглядає цивільну справу за позовом Серьогіна
Рафаеля Івановича до Серьогіної Світлани Леонідівни,
Серьогіної Ірини Вікторівни, Серьогіна Олега Олеговича
про визнання права власності в порядку спадкування
та витребування майна з чужого незаконного володіння.
Відповідачі по справі Серьогіна Світлана Леонідівна,
Серьогіна Ірина Вікторівна, Серьогін Олег Олегович, зареєстровані за адресою: вул. Казанової, будинок 118,
місто Донецьк, викликаються на 31.08.2016 року на 1000 годину для участі по справі.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів вони повинні повідомити суд про причину неявки,
в іншому разі справу буде розглянуто за їх відсутності.
Суддя Є. В. Челюбєєв

1 шт., AC/6685971 — 1 шт., AІ/2018948 — 1 шт., AI/2027221 — 1 шт.,
AI/2027222 — 1 шт., AI/2027223 — 1 шт., АI/2027224 — 1 шт.,
AC/9216567 — 1 шт., AC/9216568 — 1 шт., AE/6281848 — 1 шт.,
AE/6281854 — 1 шт., AE/5709359 — 1 шт., AE/5709360 — 1 шт.,
AE/5709364 — 1 шт., AE/5709365 — 1 шт., AE/6134863 — 1 шт.,
AE/6134864 — 1 шт., AE/6134865 — 1 шт., AE/6134866 — 1 шт.,
АЕ/6134867 — 1 шт., АЕ/6134868 — 1 шт., АЕ/6134869 — 1 шт.,
АЕ/6147594 — 1 шт., АЕ/6147596 — 1 шт., АЕ/6147597 — 1 шт.
Голова Правління ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» Р.А. Дунаєвський

Яковенко Ігор Вікторович викликається до Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області, що знаходиться за адресою:
м. Переяслав-Хмельницький Київської області, вул.
Богдана Хмельницького, 65, на 08 год. 30 хв. 19 вересня 2016 року як відповідач по справі
№ 373/1118/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Яковенка Ігоря Вікторовича про стягнення
заборгованості.
В разі неявки до суду, він вважається повідомленим про час і місце судового розгляду і розгляд
справи буде проводитися без його участі.
Суддя Залеська А.О.
Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 9 вересня 2016 року о 14.30 годині в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна, буд. 391, Конопелька Дениса Миколайовича, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське), пров. Космічний,
буд. 1, кв. 2, як відповідача по цивільній справі
№329/751/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» про
стягнення заборгованості.
Суддя В.В. Ломейко

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального судового
провадження
Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні спеціального судового провадження, на підставі ст.ст. 297-5, ч. 3 ст.
323 КПК України, викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, який зареєстрований та
мешкає за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Переможців,
25/57, за матеріалами кримінального провадження № 425/2550/16-к,
1-кп/425/277/16, на підставі обвинувального акта відносно Цибенка
Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст.
262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України. Обвинуваченому Цибенку
Р.Є. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 7 вересня 2016 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне,
Суддя В.В. Козюменська
вул. Миру, 34.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Батюшкіна Сергія Юрійовича
у справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Батюшкіна Сергія Юрійовича про стягнення заборгованості
в судове засідання, яке відбудеться 12.09.2016 року
о 08.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Рубіжне, вул. Миру, 34, зал судових засідань № 5.
У разі неявки в судове засідання відповідача суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя В.В. Москаленко

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в судове засідання Луганську
міську раду по справі № 433/1485/15-ц за позовом
Вакуленка Олександра Івановича до Луганської міської ради про визначення додаткового строку для
прийняття спадщини.
Засідання відбудеться 5 вересня 2016 року о 10
год. 00 хв. 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 Крівоклякіна Н.В.
Дарницький районний суд м. Києва викликає Науменко Юлію Юріївну як відповідачку в судове засідання у цивільній справі за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України до Науменко Юлії Юріївни про відшкодування шкоди в порядку регресу, яке відбудеться 17 листопада 2016
року о 10.45 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,
5-А, каб. 120.
При собі необхідно мати паспорт. У разі неявки
судове засідання буде проведено за відсутності відповідачки.
Суддя Ф.А. Каліушко

Обвинувачений Патрічний Андрій Володимирович,
09.11.1962 року народження, зареєстрований як особа, переміщена з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції за адресою: м.
Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 8, кв. 12, фактично
проживаючий за адресою: м. Луганськ, Артемівський район,
м. Олександрівськ, вул. Спортивна, буд. 2-а, кв. 22, викликається в судове засідання, що відбудеться 02.09.2016 року
о 09.30 год. у залі судових засідань №1 в приміщенні Троїцького районного суду Луганської області за адресою: вул.
1-го Травня, 5-а, смт Троїцьке Троїцького району Луганської
області, для участі в розгляді кримінального провадження
№433/1642/16-к за обвинуваченням Патрічного Андрія Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Н.В. Крівоклякіна
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької
області повідомляє відповідачку Герасимчук Лілію
Мансурівну, 26.08.1986 р.н., яка проживає за адресою: Донецька область, Калінінський район, м. Горлівка, вул. Гречнєва, буд. 10, кв. 93, що судовий
розгляд цивільної справи за позовною заявою Герасимчука Артема Васильовича до Герасимчук Лілії
Мансурівни про розірвання шлюбу відбудеться 5 вересня 2016 року о 16 год. 40 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов.
У разі неявки відповідачки справа буде розглянута
за її відсутності за наявними в ній доказами.
Суддя В.О. Мороз

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/1923/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Базілевича Віталія Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором у розмірі
20 880,31 гривня.
Відповідач Базілевич Віталій Олександрович викликається до каб. № 27 суду на 2 вересня 2016 року о 08 годині
15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута за його відсутності за наявними доказами.

Славутський міськрайсуд Хмельницької області повідомляє, що 12.09.2016 року о 10 годині 00 хвилин у Славутському міськрайсуді по вул. Я.Мудрого, 48а Хмельницької
області буде розглядатися справа за позовом Огойко Людмили Петрівни до Вовка Володимира Вікторовича,
21.08.1981 року народження, жителя: Хмельницька область,
м. Славута, вул. Лісова, 19, кв. 33, третя особа: Орган опіки
та піклування Славутської міської ради Хмельницької області, про позбавлення батьківських прав.
Явка відповідача Вовка Володимира Вікторовича обов’язкова. Відповідач Вовк Володимир Вікторович повинен надати заперечення проти позову та докази, якими вони
обґрунтовуються. В разі неявки відповідача справа буде розглянута без його участі.

Суддя Шавиріна Л.П.
Голова суду Л.А. Воробченко
Чернігівський районний суд Запорізької області
Кіцманський райсуд Чернівецької області викливикликає в судове засідання, яке відбудеться 9 ве- кає Руссола Романа Віталійовича, останнє місце рересня 2016 року о 14.00 годині в приміщенні Черні- єстрації: с. Оршівці, вул. Незалежності, 36
гівського районного суду Запорізької області за Кіцманського району Чернівецької області, як відпоадресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. відача у справі № 718/1086/16-ц за позовом ПАТ КБ
Соборна, буд. 391, Перепаду Олександра Валерійо«Приватбанк» про стягнення заборгованості, яку
вича, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Кіровське, вул. Пушкінська, буд. 11, кв. 1, призначено до розгляду на 15 годину 00 хвилин 19
як відповідача по цивільній справі №329/750/16-ц за вересня 2016 року.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове
позовом ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення заборгозасідання, справа буде розглянута без вашої участі.
ваності.
Суддя В.В. Ломейко
Суддя В.М. Мізюк
Обухівський районний суд Київської області по циКонотопський міськрайонний суд Сумської області
Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що
вільній справі № 372/1939/16-ц за позовом Реп’євої судове засідання у справі за позовом Байдацької І.П., викликає Бабича Андрія Володимировича, 13 жовтня
Людмили Дмитрівни до Реп’єва Дениса Олександровича Крискевича М.С. до ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУП» про 1968 року народження (останнє відоме місце прожипро розірвання шлюбу, викликає до суду як відповідача
вання: Сумська область, м. Конотоп, вул. ЧервоногірРеп’єва Дениса Олександровича на 19 вересня 2016 року стягнення суми гарантійного внеску призначено на ська, 31), як відповідача по справі № 577/3128/16-ц;
08.09.2016 року об 11 год. 30 хв. за адресою: 01601, 2/577/1130/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бао 10 годині 00 хвилин.
Судове засідання відбудеться під головуванням судді м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 24 (головуючий бича Андрія Володимировича про стягнення заборговаМори О.М. у приміщенні Обухівського районного суду суддя Підпалий В.В.).
ності за кредитним договором у розмірі 11 960 грн 02
Київської області за адресою: Київська обл., м. Обухів,
У разі неявки в судове засідання відповідача ТОВ коп. у судове засідання, яке відбудеться 30 вересня 2016
вул. Київська, б. 20 (тел. 5-12-66).
«УКРСПЕЦТОРГ ГРУП», місцезнаходження якого не- року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Конотопського
У разі неявки відповідача на судове засідання справа
міськрайонного суду за адресою: м. Конотоп, вул. Сабуде розглянута у його відсутність на підставі наявних у відоме, справа буде розглянута за його відсутності дова, 8, кабінет № 11, тел. (05447) 6-54-11, 6-17-87. При
відповідно
до
ст.
169
ЦПК
України.
ній доказів.
собі необхідно мати паспорт.
Суддя О.М. Мора
Суддя В.В. Підпалий
Суддя O.М. Ярмак
Краматорський міський суд Донецької області
Деснянський районний суд м. Києва викликає як
Уманський міськрайонний суд Черкаської області
відповідача Петрушову Вікторію Юріївну, остання ві- (20300, м. Умань, вулиця Садова, 5) викликає в су- (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роздове засідання на 6 вересня 2016 року о 08 год. 30 глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акцентдома адреса місця проживання: м. Київ, вул. Беретті,
Банк» до Будаловської Оксани Юріївни про
хв. Пастушенка Юрія Васильовича, 22.11.1961 року
16, кв. 12, у судове засідання, яке призначене на 10 народження, як відповідача у справі за позовом ПАТ стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка, місце проживання якої невідомо, вижовтня 2016 року о 14 год. 15 хв. у справі за позо- КБ «Приватбанк» до Пастушенка Ю.В. про стягнення кликається на 27.09.2016 року о 16.00 год. до суду,
каб. №3, для участі у розгляді справи по суті (справа
вом Публічного акціонерного товариства «Альфа- заборгованості.
№ 234/9221/16-ц).
У
разі
неявки
та
неповідомлення
суду
про
причини
Банк» до Петрушової Вікторії Юріївни про стягнення
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
неявки, справу буде вирішено без участі відповідача
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпозаборгованості. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковза наявними в ній доказами і постановлено заочне відачка повинна повідомити суд про причини неявки,
ського, 5-в, каб. 34.
рішення.
інакше справа буде розглянута за її відсутності.
Суддя Грегуль О.В.
Суддя О.В. Білик
Суддя Літовка В.В.
Старобільський районний суд Луган- Державне агентство резерву
Кремінський районний суд викликає
ПП
«ВТФ
«ТАБ»
ської області викликає відповідача ХаПривалова Валерія Вячеславовича, який
(код ЄДРПОУ 19295417)
України
ренка
Анатолія
Анатолійовича,
Рішенням власника (засновника) ПП зареєстрований за адресою: Луганська
зареєстрованого за адресою: Луганська оголошує аукціон з реалізації зерна. «ВТФ «ТАБ» №2 від 09.08.2016 р. при- область, м. Кремінна, пров. Калініна, п/б
область, Слов’яносербський район, смт
Аукціон відбудеться 23 вересня йнято рішення про ліквідацію Приватного 1, як відповідача в судове засідання з циЛозівський, вул. Цупова, 3, як відповідача
підприємства «Виробничо-Торгівельної вільної справи № 414/1213/16-ц, провад2016
р. о 15.00 год.
в судове засідання по цивільній справі №
фірми «ТАБ» (код ЄДРПОУ 19295417, ження № 2/414/390/2016 за позовом ПАТ
2/431/916/16 р. за позовом Харенко ВаКонтактні телефони осіб, відпові- юридична адреса: 54052, Миколаївська «Альфа-банк» до Привалова Валерія Вялентини Іонасівни до Харенка Анатолія
область, м. Миколаїв, вул. Самойло- чеславовича про стягнення боргу, яке
Анатолійовича про розірвання шлюбу, яке дальних за проведення аукціону: Одін- вича, 38).
відбудеться 07.09.2016 року 08.15 годині
відбудеться 2 вересня 2016 року о 10 год. цова Л.А. (044-235-17-42), Шкляр Л.П.
Головою ліквідаційної комісії ПП «ВТФ в приміщенні суду за адресою: Луган00 хв. у приміщенні суду за адресою: Лу- (044-234-82-79).
«ТАБ» призначено Соловйову Марину
ська область, м. Кремінна, пл. Червона,
ганська область, м. Старобільськ, вул.
Анатоліївну.
Детальна інформація про умови
Миру, 38-«а».
Заяви кредиторів приймаються протя- буд. 5.
У разі неявки на вказане судове засіУ разі неявки на вказане судове засі- проведення аукціону розміщена на гом двох місяців з дня публікації оголодання, суд розглядатиме справу без вашої
шення за адресою: 54052, Миколаївська дання суд розглядатиме справу без вашої
офіційному веб-сайті Держрезерву Ук- область, м. Миколаїв, вул. Самойловича, участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Голова суду О.О. Пелих раїни — www.gosrezerv.gov.ua.
Суддя В.М. Ковальов
буд. 38.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
пОГОДА нА зАВТрА
Фото УНIAН

ФОТОФАКТ

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 31 СЕРПНЯ

ЛІТО,ПЛЯЖ,ПЕРЕМОГА! Збірна України з пляжного футболу — чемпіон Європи. У вирішальному матчі Суперфіналу Євроліги-2016 команда Євгена Варениці здобула вольову перемогу над збірною Португалії 2:1 і вперше в історії здобула чемпіонський кубок. Рахунок на 8-й хвилині відкрив Джордан Сантос після класного паса п’ятою від Бельшиора. Але наші перевернули все з ніг на голову на початку третього періоду. На 25-й
хвилині наш форвард Олег Зборовський забив свій фірмовий
гол бісіклетою, поборовшись на п’ятачку суперників. За хвилину

Дмитро Ведмідь вистрілив від лівої бровки, і м’яч рикошетом від
піску залетів у ворота — 2:1.
Після цього наші гравці, ведені досвідченим воротарем Віталієм
Сидоренком, вистояли під відчайдушним штурмом португальців і
вперше в історії здобули чемпіонське звання Euro Beach Soccer
League. Отже, Євген Варениця дотримав слова — в інтерв’ю головний тренер збірної України обіцяв взяти реванш у чинних чемпіонів
і поквитатися за програний торік фінал. Попереду на збірну України
чекає відбір на чемпіонат світу, який пройде у вересні в Італії.

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+10 +15
+7 +12
+10 +15
+11 +16
+9 +14
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+10 +15
+8 +13
+9 +14

День
+20 +25
+20 +25
+19 +24
+18 +23
+23 +28
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+20 +25
+21 +26
+20 +25
+21 +26

Oбласть
Нiч
Черкаська
+12 +17
Кіровоградська +12 +17
Полтавська
+12 +17
Дніпропетровська +15 +20
Одеська
+16 +21
Миколаївська
+16 +21
Херсонська
+16 +21
Запорізька
+16 +21
Харківська
+14 +19
Донецька
+15 +20
Луганська
+12 +17
Крим
+17 +22
Київ
+12 +14

День
+20 +25
+21 +26
+19 +24
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+24 +29
+24 +29
+20 +25
+24 +29
+24 +29
+24 +29
+20 +22

Укргiдрометцентр

Ротань повернувся —
«Дніпро» виграє

Усім кавунам кавун
виростили
на Херсонщині

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. На відкритому тренуванні збірної

гравці пообіцяли «забути» клубні результати
ОленаІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ротягом останніх кількох сезонів команда
Юрія Вернидуба регулярно нав’язувала боротьбу
команді з берегів Дніпра, однак гонитва за призами була не на користь «Зорі». Зважаючи на кадрові проблеми
«Дніпра», цього сезону луганці сподівалися посісти
третю сходинку у чемпіонаті.
Однак
дніпровська
команда, до лав якої повернувся її багаторічний капітан Руслан Ротань, мала іншу думку.
Рахунок у звітному матчі
було відкрито вже на третій
хвилині, коли Ротань, відгукнувшись на флангову подачу Близниченка, завдав
ефектного удару боковими
ножицями. Такий перебіг
подій «Зорю», на яку цього
року очікує подвійна зустріч
з англійським «Манчестер
Юнайтед» у Лізі Європи,
звісно, не влаштовував. Тому луганські футболісти перехопили ініціативу у зустрічі і грали «першим номером». Однак безрезультатно.
Ще й «Дніпру» вдалося організувати результативну
контратаку наприкінці зустрічі — відзначився викли-

П

каний до національної збірної форвард Денис Баланюк.
На відміну від гри у Дніпрі,
сценарій матчу «Динамо» —
«Ворскла», що відбувся за
добу вище за течією — у Києві, нагадував усі минулі поєдинки киян у цьому сезоні.
Чемпіон грав академічно, накочував хвилі атак на ворота
суперника, та в підсумку всетаки пропустив першим. Рахунок у першому таймі відкрив Юрій Коломоєць, обігравши Миколу Морозюка на
пару з Олександром Шовковським після необачного паса
захисника назад. Коломоєць,
до речі, міг одразу подвоїти
перевагу полтавської команди, та цього разу Шовковський врятував команду від
неприємностей.
Якщо в усіх попередніх
матчах динамівці змогли зібрати волю в кулак та досягти
необхідного результату, то з
«Ворсклою» не вийшло. Друга сорокап’ятихвилинка істотно відрізнялася від першої за кількістю моментів.
Мав зрівнювати рахунок
Громов, який вибіг віч-на-віч
з Непогодовим, обіграв воротаря та пробив повз ціль.
Далі відкрив рахунок моментам біля воріт Ворскли
Гладкий. На 68-й хвилині
форвард ударом головою піс-

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

ля паса Ярмоленка не поцілив у ворота. А за хвилину
гості забили вдруге. Кобахідзе знову пробіг флангом і віддав на Коломойця, який ударом з лівої відправив м’яч у
верхній кут воріт Шовковського.
В останні двадцять хвилин
«Ворскла» не тільки оборонялася, а й грамотно контратакувала. В одній з таких атак
Кобахідзе накрутив половину захисту «Динамо» і віддав
пас у штрафний майданчик
на Загорулька, котрий не зумів переграти Шовковського.
Втім, 0:3 було б таки занадто
для «Динамо».
Головний тренер киян
Сергій Ребров на післяматчевій прес-конференції пояснив причини поразки, взявши всю провину на себе, розповів про проблеми, які має
команда у поточній фазі сезону, пояснив свою стратегію
стосовно залучення футболістів до заявок на матчі та
описав завдання команди в
цьогорічній Лізі чемпіонів
УЄФА.
Чи знайдуть підопічні Сергія Реброва свою гру, побачимо у найближчих матчах киян з «Шахтарем», «Наполі»
та «Зорею».
Учора національна збірна
України під керівництвом но-

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

вого головного тренера Андрія Шевченка провела відкрите тренування на НСК
«Олімпійський». Тут зібралося чимало вболівальників,
яким викликані до першої
команди представники українських клубів пообіцяли, що
результати клубних поєдинків не вплинуть на настрій і
налаштування на відбірну
гру чемпіонату світу Україна
— Ісландія. Сам матч, згідно
з рішенням дисциплінарного
комітету ФІФА, відбудеться
за порожніх трибун.

ТАБЛО «УК»
Ліга Парі-матч. 6-й тур
Дніпро — Зоря — 2:0
Голи: Ротань (3), Баланюк (90+2)
Волинь — Чорноморець — 0:1
Гол: Кабаєв (90+1)
Динамо — Ворскла — 0:2
Голи: Коломоєць (15, 70)
Олександрія — Зірка — 4:0
Голи: Чорний (15), Гітченко (63),
Грицук (70), Паламар (90)
Карпати — Олімпік — 0:2
Голи: Лисенко (26, 68)
Сталь — Шахтар — 0:1
Гол: Феррейра (78)
Турнірне становище лідерів:
1. Шахтар —18, 2. Динамо — 15,
3. Зоря — 13, 4. Ворскла — 9,
5. ФК «Олександрія» — 9,
6. Чорноморець — 9,
7. Дніпро — 8…

ФЕСТИВАЛЬ. Місто Гола Пристань Херсонської області
відсвяткувало Всеукраїнський фестиваль «Український кавун — солодке диво», який 13 років поспіль збирає на березі річки Конки поціновувачів дивовижної ягоди, товаровиробників овоче-баштанної продукції та науковців.
Південь України щорічно виробляє понад півтора мільйона тонн овочевої продукції, що становить 25-30% валового
виробництва держави. А щодо кавунів, яких на херсонських
землях збирають щороку в середньому 687 тисяч тонн, то
завдяки виробництву такої кількості солодких плодів Україна вийшла на третє місце в Європі. Голопристанщина має
унікальні біокліматичні умови, які є сприятливими для вирощування баштанних і овочевих культур.
Безліч приємних вражень отримали гості фестивалю від
насиченої подіями програми: фестивальні розваги, змагання та конкурси, цікава концертна програма, відзнаки та подарунки, нові зустрічі та знайомства. Святкування пройшло
весело, а життя на набережній міста почало вирувати вже
з 6 години ранку, коли учасники фестивалю почали приїздити зі своєю продукцією. Урочисто відкрив фестиваль Голопристанський міський голова Олександр Бабич, який зазначив, що кавун є брендом Херсонщини для іноземців, ним
славиться сонячна та гостинна область.
На святі були присутні поважні делегації з Румунії та Прибалтики, консул Генерального консульства Румунії в Одесі
пані Дениса Габор та консул Почесного консульства Латвії
в Одесі Олег Веретенніков, котрі привітали голопристанців
та гостей міста зі святом.
Усі охочі мали змогу безкоштовно насолодитися дивовижною ягодою, позмагатися в конкурсі на найбільший вирощений цьогоріч кавун, диню тощо. Фіналом фестивалю
стало підбиття підсумків конкурсу «Найбільше солодке диво». Його результати: найбільший кавун — 23,750 кг (переможець фермерське господарство «Фаворит», керівник Теличко); найбільша диня — 6,100 кг (засновник фермерського господарства «Фаворит» Яланський); найбільший гарбуз
— 47,250 (Косенко з с.Кардашинка). Ще один переможець
— кавун-малюк вагою 0,041 кг.
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