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Одеський припортовий 
відновить роботу в жовтні
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. «Нафтогаз України» має безперебійно постачати ОПЗ 
до 300 мільйонів кубів газу без урахування його заборгованості

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман розпочинав зібран-

ня, із задоволенням констатуючи 
представлення у Верховній Ра-
ді проекту закону «Про Держав-
ний бюджет України на 2017 рік». 
На його думку, головне — що про-

цедура відбулася за регламентом, 
а процес обговорення головного 
для країни документа на наступ-
ний рік розпочався. Глава уряду 
доручив міністрам брати учать у 

всіх засіданнях профільних комі-
тетів Верховної Ради. Особливо 
це стосується міністра фінансів та 
його заступників. «Нам потрібен 
конструктивний діалог. Ми змо-

жемо досягти консолідації, щоб у 
визначені Конституцією терміни 
ухвалити Держбюджет на 
наступний рік, — наголо-
сив Володимир Гройсман. 

Євродепутат про те, що лише вільні вибори можуть 
забезпечити мир і демократію на територіях Донбасу, 
які зараз перебувають під окупацією 
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Крок 
до посилення України

ПАРТНЕРСТВО. Палата представників Конгресу США од-
ностайно схвалила законопроект «Про підтримку стабіль-
ності і демократії в Україні», повідомляє посольство Укра-
їни у США. До переліку передбачених цим документом за-
собів підтримки України включено надання летальних обо-
ронних систем озброєнь. Окремі положення акта спрямова-
но на посилення протидії російській інформаційній пропаган-
ді та сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку 
нашої країни.

За словами українських дипломатів, документ фіксує збе-
реження американських санкцій проти Російської Федера-
ції до своєчасного, повного і доведеного виконання нею мін-
ських домовленостей. «Він містить заборону на визнання 
США анексії Росією Криму і передбачає, що відповідні санк-
ції залишатимуться чинними доти, доки президент США не 
надасть Конгресу свідчення про відновлення суверенітету 
України над півостровом», — йдеться у повідомленні. Тепер 
цей законопроект має бути підтримано Сенатом і підписано 
президентом Сполучених Штатів. 
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ЦИТАТА ДНЯ

МІХАЛ БОНІ:

ЦИФРА ДНЯ

300 днів    
минуло відтоді, як Україна припинила 

закупівлю газу в російського 
монополіста ВАТ «Газпром» 

«Жодних спеціальних 
виборів і виборів 

під тиском 
терористичних 

організацій не може 
бути проведено».

Цукровий урожай 
зросте на третину

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

На Закарпатті досить 
повільними темпами 
триває об’єднання 
сільських громад — наразі 
це зробили дві з них

Мова — інструмент 
побудови держави: 
на Запоріжжі діє Програма 
розвитку і функціонування 
української мови

СУСПІЛЬСТВО

СОЛОДКА ГАЛУЗЬ. У цьому маркетинговому році 
очікуємо вироблення цукру більше від потреби в ньому 
внутрішнього ринку
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Державна служба геології та надр України оголошує

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

ристування надрами, відповідно до підпункту 3 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів
на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011
№ 615

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

Останній день подання заявок 24 жовтня 2016 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61.
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 01.10.2016 року ПАТ «Укртелеком» вводить нову лінійку

тарифних планів на послуги фіксованого телефонного
зв’язку для абонентів фізичних осіб-підприємців, суб’єктів
господарювання та бюджетних підприємств, установ і орга-
нізацій місцевої телефонної мережі товариства.

Детальну інформацію розміщено на сайті 
http://www.ukrtelecom.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також і за номером
телефону Контакт-центру 0 800 506 801. 

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

Мірутенко Володимир Михайлович, 06.09.1967 р.н., зареєстрований та
фактично проживає за адресою: Донецька область, м. Новогродівка, вул.
Мічуріна, буд. 16, кв. 65, в порядку ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається
26.09.2016 р. о 09.00 год., 01.11.2016 р. о 09.30 год. до Красноармійського
міськрайонного суду Донецької області (адреса розташування: Донецька
обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 20, зал № 15) для прийняття участі
в судових засіданнях в статусі обвинуваченого в кримінальному провад-
женні № 22014050000000466 від 13.12.2014 р. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Карабан І. І., Стоілова Т. В.

Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської об-
ласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42016110000000210 за ознаками злочинів, передбачених ст. 341, ч. 1
ст.358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Свідками протиправних дій є депутати Коцюбинської селищної ради 7
скликання, які систематично не з’являються на виклики органу досудового
розслідування чим протидіють досудовому розслідуванню.

В зв’язку з цим викликаємо наступних осіб для здійснення допиту до слід-
чого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управ-
ління прокуратури Київської області Кісілевича І. П. за адресою: м. Київ,
бульвар Лесі Українки, 27/2, каб. №117, а саме:

На 26.09.2016
1. Лагода Андрій Миколайович на 14.00. 2. Ясінєв Сергій Іванович на 15.00.

3. Ходаковська Марина Олександрівна на 16.00. 4. Хоптінська Тетяна Сергіївна
на 17.00.

На 27.09.2016
1. Євстєфєєв Владислав Миколайович на 09.00. 2. Міщенко Сергій Івано-

вич на 10.00. 3. Багінська Галина Миколаївна на 11.00. 4. Гуменюк-Торган
Олена Олександрівна на 12.00. 5. Головня Віталій Олександрович на 14.00. 
6. Анісімов Віктор Вікторович на 15.00

На 28.09.2016
1.Бомба Петро Ярославович на 10.00. 2. Бабак Денис Сергійович на 11.00.

3. Базилівський Сергій Миколайович на 12.00. 4. Тимчук Євгеній Петрович на
14.00. 5. Столяр Анатолій Анатолійович на 15.00. 6. Янович Вадим Павлович
на 16.00. 7. Шкловець Ольга Миколаївна на 17.00

На 29.09.2016
1. Главацька Юлія Олександрівна на 09.00. 2. Ільницький Микола Тадейо-

вич на 10.00.

   
 
 

 

№ 
п/п 

Об’єкт надрокористування Початкова 
ціна продажу 

дозволу, 
тис. грн. 

Назва об’єкта 
користування 

Вид 
корисної 
копалини 

Вид 
користування 

надрами 

Місце 
розташування 

1 2 3 4 5 6 
1. Стегниківська-2 

ділянка 
пісок геологічне 

вивчення 
Тернопільська 

обл., 
Тернопільський 

р-н, 
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні

Підозрюваний Колотай Віталій Володимирович, 17.05.1969 року народ-
ження, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Кірова, буд. № 449, на
підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України вам необхідно з’явитися 26 ве-
ресня 2016 року та 27 вересня 2016 року до каб. 306 слідчого відділу УСБУ
в Донецькій області, до слідчого Дейнеги Дениса Ігоровича, за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. № 77, для проведення
слідчих (процесуальних) дій за вашою участю у кримінальному провадженні
№ 22014050000000195, зареєстрованого у ЄРДР 08.09.2014 за підозрою Ко-
лотая В. В., Степаненка Р. В. та Харитонова Є. В. у вчиненні кримінальних
правопорушень, відповідальність за які передбачено ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3,
ч. 1 ст. 263 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні

Підозрюваний Харитонов Єгор Валентинович, 09.02.1986 року народ-
ження, зареєстрований за адресою: Донецька область, Мар’їнський р-н, 
м. Курахове, вул. Мечникова, буд. № 19А, кв. 83, на підставі ст. ст. 297-5,
133, 135 КПК України вам необхідно з’явитися 26 вересня 2016 року та 27
вересня 2016 року до каб. 306 слідчого відділу УСБУ в Донецькій області,
до слідчого Дейнеги Дениса Ігоровича, за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. № 77, для проведення слідчих 
(процесуальних) дій за вашою участю у кримінальному провадженні 
№ 22014050000000195, зареєстрованого у ЄРДР 08.09.2014 за підозрою Ко-
лотая В. В., Степаненка Р. В. та Харитонова Є. В. у вчиненні кримінальних
правопорушень, відповідальність за які передбачено ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3,
ч. 1 ст. 263 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні

Підозрюваний Степаненко Роман Валерійович, 03.11.1986 року народ-
ження, зареєстрований за адресою: Запорізька область, Пологівський
район, с. Шевченка, вул. Іжикова, буд. № 35, на підставі ст. ст. 297-5, 133,
135 КПК України вам необхідно з’явитися 26 вересня 2016 року та 27 ве-
ресня 2016 року до каб. 306 слідчого відділу УСБУ в Донецькій області, до
слідчого Дейнеги Дениса Ігоровича, за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. № 77, для проведення слідчих 
(процесуальних) дій за вашою участю у кримінальному провадженні 
№ 22014050000000195, зареєстрованого у ЄРДР 08.09.2014 за підозрою Ко-
лотая В. В., Степаненка Р. В. та Харитонова Є. В. у вчиненні кримінальних
правопорушень, відповідальність за які передбачено ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3,
ч. 1 ст. 263 КК України.
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Савінова Неля Ільгізівна, 22.07.1964 р.н., останнє відоме місце проживання
якої: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Першотравнева, буд. 61, викликається
до Добропільського міськрайонного суду Донецької області в якості потерпі-
лої по кримінальній справі за обвинуваченням Голтяєва Дмитра Анатолійовича
за ст. ст. 395, 185 ч. 1 КК України для розгляду питання стосовно відмови про-
курора від підтримання державного обвинувачення. Судове засідання відбу-
деться 29.09.2016 року об 11.30 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька
область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки потерпілої до суду
справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Чернявського
Павла Івановича, 12.07.1973 року народження, як відповідача в судове за-
сідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/1667/16-ц (провадження
№2/420/815/16) за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Чернявського Павла Іва-
новича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 27 вересня 2016 року
о 13 годині 30 хвилин (резервна дата судового засідання — 29 вересня 2016
року о 09 годині 15 хвилин) в приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, 28. У разі
неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Заботін В. В.

Повістка про виклик
Підозрюваний Горбунов Сергій Володимирович, 07.08.1976 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України викликається о 10
год. 30 хв. 26.09.2016 до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України
Дзвоника M. І. у каб. 302 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33,
(тел. 044-255-52-26) для проведення слідчих та процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 22015000000000126 за ч. 1 ст. 258-3
КК України.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2016 р. № 572
Київ

Деякі питання грошового забезпечення 
військовослужбовців та оплати праці 

працівників Київського військового ліцею
імені Івана Богуна, Військово-морського

ліцею (м. Одеса), державного ліцею-
інтернату з посиленою військово-фізичною

підготовкою «Кадетський корпус» імені 
І. Г. Харитоненка і державної гімназії-

інтернату з посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити військовослужбовцям та працівникам Київського військового

ліцею імені Івана Богуна та Військово-морського ліцею (м. Одеса) надбавку за
безпосереднє забезпечення навчально-виховного процесу у граничному роз-
мірі:

1) 50 відсотків посадового окладу — вихователям-методистам, вихователям,
вчителям, практичним психологам, керівникам гуртків;

2) 100 відсотків посадового окладу — військовослужбовцям Київського вій-
ськового ліцею імені Івана Богуна, які займають посади начальника ліцею, за-
ступника начальника ліцею з навчальної роботи — начальника навчальної
частини, начальника навчально-оздоровчого комплексу — заступника началь-
ника ліцею, заступника начальника навчальної частини,  старшого помічника
начальника навчальної частини, начальника лабораторії технічних засобів на-
вчання, начальника групи психолого-педагогічного забезпечення навчального
процесу, командира навчальної роти — старшого офіцера-вихователя, коман-
дира навчального взводу — офіцера-вихователя, офіцера-психолога, психо-
лога, старшини навчальної роти (сержанта з матеріального забезпечення
навчальної роти ліцеїстів), заступника начальника навчально-оздоровчого ком-
плексу — начальника групи планування навчальної роботи навчально-оздоров-
чого комплексу Київського військового ліцею імені Івана Богуна; 

3) 100 відсотків посадового окладу — військовослужбовцям Військово-мор-
ського ліцею (м. Одеса), які займають посади начальника ліцею, заступника на-
чальника ліцею з навчальної роботи — начальника навчальної частини,
помічника начальника навчальної частини — психофізіолога, командира на-
вчальної роти — старшого офіцера-вихователя, командира навчального взводу
— офіцера-вихователя, офіцера-психолога, психолога, сержанта з матеріаль-
ного забезпечення навчальної роти ліцеїстів.

2. Установити надбавку за безпосереднє забезпечення навчально-виховного
процесу у граничному розмірі 100 відсотків посадового окладу — військово -
службовцям державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною під-
готовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка та державної
гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський
корпус», які відряджені до Міністерства освіти і науки із залишенням на вій-
ськовій службі та займають посади:

1) у державному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготов-
кою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка — начальника ліцею, заступ-
ника начальника ліцею з виховної роботи, заступника начальника ліцею з
методичної роботи, заступника начальника ліцею з навчальної роботи, поміч-
ника заступника начальника ліцею з навчальної роботи, командира роти — стар-
шого офіцера-вихователя, заступника командира роти — офіцера-практичного
психолога, командира взводу — офіцера-вихователя;

2) у державній гімназії-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготов-
кою «Кадетський корпус» — начальника гімназії, заступника начальника гімназії
з навчально-виховної роботи, заступника начальника гімназії з навчальної ро-
боти, заступника начальника гімназії з виховної роботи, заступника начальника
гімназії з методичної роботи, командира роти — старшого офіцера-вихователя,
заступника командира роти — офіцера-практичного психолога, командира

взводу — офіцера-вихователя, помічника заступника начальника гімназії з ви-
ховної роботи.

3. Розмір надбавки за безпосереднє забезпечення навчально-виховного про-
цесу встановлюється керівником закладу (установи) в межах фонду оплати
праці.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2009 р. № 1160 «Деякі питання грошового забезпечення військо-
вослужбовців та оплати праці працівників Київського військового ліцею імені
Івана Богуна і Севастопольського військово-морського ліцею» (Офіційний віс-
ник України, 2009 р., № 85, ст. 2866).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2016 р. № 603
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 26 січня 2015 р. № 18

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. № 18

«Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичай-
них ситуацій» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 8, ст. 191) зміни, що дода-
ються.

2. На часткову зміну абзацу третього пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 січня 2015 р. № 18 «Про Державну комісію з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» затвердити новий склад Дер-
жавної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2016 р. № 603

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 січня 2015 р. № 18
1. У постанові:
1) в абзаці третьому пункту 1 слова «Державна надзвичайна комісія» замінити

словами «Державна комісія»;
2) у пункті 2 слова «Державної надзвичайної комісії» замінити словами «Дер-

жавної комісії».
2. У Положенні про Державну комісію з питань техногенно-екологічної без-

пеки та надзвичайних ситуацій, затвердженому зазначеною постановою:
1) абзац другий пункту 6 виключити;
2) абзац перший пункту 9 викласти у такій редакції:
«9. Державна комісія проводить засідання у разі потреби, але не менше од-

ного разу на три місяці. У разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій,
які потребують вжиття невідкладних заходів, засідання Державної комісії про-
водяться невідкладно. Рішення Державної комісії приймається відкритим голо-
суванням більшістю голосів з числа присутніх на засіданні її членів і
оформлюється протоколом, який підписується головою та відповідальним сек-
ретарем Державної комісії.»;

3) у тексті Положення слова «Державна надзвичайна комісія» в усіх відмінках
замінити словами «Державна комісія» у відповідному відмінку.

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2016 р. № 603

СКЛАД 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій
Прем’єр-міністр України, голова Комісії

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства, перший заступник голови Комісії

Міністр внутрішніх справ, заступник голови Комісії
Голова ДСНС, заступник голови Комісії 
Міністр культури
Міністр оборони
Міністр екології та природних ресурсів
Міністр закордонних справ
Міністр юстиції
Міністр фінансів
Міністр інфраструктури
Міністр енергетики та вугільної промисловості
Міністр аграрної політики та продовольства
Міністр охорони здоров’я
Міністр освіти і науки
Міністр соціальної політики 
Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених

осіб
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Голова Держспецзв’язку
Голова ДКА
Голова Держводагентства
Голова Держлісагентства
Голова Держприкордонслужби
Голова Держкомтелерадіо
Голова Держатомрегулювання
Голова Держпродспоживслужби
Голова Національної поліції
Заступник Голови СБУ (за згодою)
Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за зго-

дою)
Віце-президент Національної академії наук (за згодою)

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 серпня 2016 р. № 611-р
Київ

Про затвердження плану комплектування 
Інституту державного управління у сфері 

цивільного захисту слухачами з числа 
керівного складу та фахівців, діяльність 

яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту, 

на період з 1 вересня 2016 р. 
по 31 грудня 2017 року

1. Затвердити план комплектування Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту слухачами з числа керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
на період з 1 вересня 2016 р. по 31 грудня 2017 р., що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади
забезпечити відрядження слухачів до Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту у строки, визначені в плані, що затверджений цим розпо-
рядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Докладніше з планом комплектування, передбаченим урядовим розпоряд-
женням, можна ознайомитися на сайті «УК».



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВий КУР’ЄР14

оголошення

В провадженні Слов'янського міськрайонного суду Донецької області знаходиться
кримінальне провадження № 22016160000000044 від 08.02.2016 року (єд. унік. 
№ 522/5622/16-к, провадження № 1-кп/243/413/2016) за обвинуваченням Гадзири Ва-
дима Владиславовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 2583, ч. 2 ст. 260 КК України.

Обвинувачений Гадзира Вадим Владиславович, 07.02.1982 р. н., який зареєстрова-
ний та мешкає за адресою: Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Корсунці, вул. Кол-
госпна, 17, викликається в судове засідання по cправі, призначене на 26.09.2016 року
о 16-00 год.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити суду про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

До відома: ухвалою Слов'янського міськрайонного суду від 22.06.2016 року вирі-
шено здійснювати спеціальне судове провадження у кримінальному провадженні 
№ 22016160000000044 від 08.02.2016 року відносно Гадзири В. В.

Суддя I. M. Мінаєв

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу
активів ПАТ «ВБР» на електронному торговельному майданчику  

ТБ «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА».

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Гор-
дієнка Андрія Петровича у судове засідання як відповідача у справі за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку
«ПриватБанк» до Гордієнка Андрія Петровича про стягнення заборго-
ваності, яке призначене на 20 жовтня 2016 року об 11 год. 00 хв. і від-
будеться за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка,
8, кім. 201, суддя Орда О. О.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних при-

чин, судове засідання буде проведено у вашу відсутність, а відповідно
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

 

 

 
 
 

Номер лоту: 217631 
Коротка назва лоту/номер кредитного договору: Право вимоги за кредитним договором  

№KКPOG.137661.033, №KKMPGEN.137661.002  
та договорами  забезпечення виконання 
зобов'язань   

Місце проведення аукціону: https://trade.uisce.com.ua/ 
Дата проведення аукціону: 26.10.2016 р. 
Час проведення аукціону: з 10:00 до 12:00 
Детальна інформація по лоту (параметри, 
забезпечення, початкова ціна, правила участі  
в аукціоні): 

http://torgi.fg.gov.ua:80/117352 

 
 
 
 
 
 

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовом Полі-
ванова Андрія Івановича до Воблікової Олени Володи-
мирівни про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

Відповідач Воблікова Олена Володимирівна,
22.04.1987 року народження, викликається на 30 ве-
ресня 2016 року на 09. 00 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 16, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі. У випадку неприбуття до су-
дового засідання відповідача, необхідно повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у ній даних чи до-
казів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Лаврушин О. М.

Збаразький районний суд Тернопільської області по ци-
вільній справі за позовом Моравської Марії Іванівни до 
Івченко Алли Сергіївни, Кирилюк Оксани Михайлівни, Кири-
люка Сергія Івановича про визнання осіб такими, що втра-
тили право користування житловим приміщенням, викликає
в судове засідання відповідача Івченко Аллу Сергіївну, Ки-
рилюк Оксану Михайлівну, Кирилюка Сергія Івановича,
місце реєстрації яких: с. Доброводи, вул. Шкільна, 7/20, Зба-
разького району Тернопільської області. Судове засідання
відбудеться 07 жовтня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в
приміщенні Збаразького районного суду Тернопільської об-
ласті за адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13,
Тернопільської області. Суддя Гудима І. В.

Збаразький районний суд Тернопільської області пропо-
нує Івченко Аллі Сергіївні, Кирилюк Оксані Михайлівні, Ки-
рилюку Сергію Івановичу надати всі наявні у них докази на
заперечення позову.  У разі неявки в судове засідання,
справа буде розглянута за відсутності Івченко А. С., Кирилюк
О. М., Кирилюка С. І. Про причини неявки Івченко А. С., Ки-
рилюк О. М., Кирилюк С. І. повинні повідомити суд.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Святобогу Роману Володимировичу, 31.05.1977 р.н.,  відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5
КПК України, необхідно з’явитися 26 вересня 2016 року о 10 год. 00 хв. до каб. № 17 слідчого відділу Управління 
СБ України в Полтавській області за адресою:  м. Полтава, вул. Жовтнева, 40 (т. 0532-51-18-17), до старшого слідчого в
ОВС Димаря Ю.С. для проведення слідчих (процесуальних) дій (повідомлення про завершення досудового розслідування
та відкриття матеріалів досудового розслідування) у якості підозрюваного за Вашою участю у кримінальному провадженні
№22015170000000023 від 23.06.2015 за ч.1 ст.258-3 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу
УСБУ в Полтавській області Ю.С. Димарь

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у

призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. 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 немож-

ливості 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.
ст. 139 КПК України. 
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження 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.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути за-

стосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
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 про-
вадження.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Ладцев Володимир Борисович,
29.04.1963 р.н., зареєстрований та фактично проживаю-
чий за адресою: м. Одеса, вул. Далекосхідна, буд. 20, кв.
3, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України
Вам необхідно з’явитися в каб. №289/3 до ст. слідчого
— криміналіста СВ УСБУ в Одеській обл. Касаджика М.І.,
за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, т. 0487222471,
для проведення наступних слідчих (процесуальних) дій
у кримінальному провадженні №22016160000000325:

• 26.09.2016 о 10-00 для допиту в якості підозрюва-
ного;

• 26.09.2016 об 11-00 для ознайомлення з мате  рі -
алами спеціального досудового розслідування
№22016160000000325.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття
зазначені у статтях 138-139 КПК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовною заявою Бєлоу-
сова Костянтина Сергійовича до Бєлоусової Вікторії Ми-
колаївни про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням. Відповідач по
справі Бєлоусова Вікторія Миколаївна, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Слов’янськ,
вул. Профінтерна, будинок № 43, викликається на 27 ве-
ресня 2016 року на 09 годину 00 хвилин до Слов’ян-
ського міськрайонного суду Донецької області
(Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) 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 у його відсутність. 

Суддя Хаустова Т. А.

Овруцький районний суд Житомирської області
викликає Бруса Романа Васильовича, останнє ві-
доме місце проживання: вул. Лісова, будинок 34, 
с. Личмани Овруцького району Житомирської об-
ласті, як відповідача у судове засідання по цивільній
справі за позовом Брус Ганни Володимирівни до
Бруса Романа Васильовича про позбавлення бать-
ківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 28.09. 2016 року о
09 годині 30 хвилин за адресою: м. Овруч Житомир-
ської області, вул. Гетьмана Виговського, 5, зал №1,
суддя Невмержицький С. С. У разі неявки у судове
засідання Бруса Р.В., розгляд справи відбудеться за
його відсутності.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає в якості відповідачів Бутченка Романа Леоні-
довича, Бутченко Валентину Степанівну, Рассадіна
Олександра Геннадійовича, Рассадіну Неллі Олексан-
дрівну для участі в цивільних справах за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості, які від-
будуться 06 жовтня 2016 року: до Рассадіна Олексан-
дра Геннадійовича, Рассадіної Неллі Олександрівни о
16:20 годині; до Бутченка Романа Леонідовича, Бут-
ченко Валентини Степанівни о 16:40 годині у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, смт
Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та
місце слухання справи. У разі неявки суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя В. А. Карягіна

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваній Толмачовій Ларисі Миколаївні, 20.08.1966 р.н.,  зареєстрованій за адресою: Полтавська область, 
м. Миргород, вул. Сорочинська, 2, кв. 73, відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України, необхідно з’явитися
27 вересня 2016 року о 14 год. 00 хв. до каб. № 17 слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області за ад-
ресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-18-17), до старшого слідчого в ОВС Димаря Ю.С. для проведення
слідчих (процесуальних) дій (повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового
розслідування) у якості підозрюваної за Вашою участю у кримінальному провадженні №22012180000000001 від
21.11.2012 за ч.ч.3,4,5 ст.191, ч.ч.1,2 ст.366 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу
УСБУ в Полтавській області Ю.С. Димарь

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у

призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. 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 немож-

ливості 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.
ст. 139 КПК України.
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо

якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвер-
дження 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.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути за-

стосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
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 про-
вадження.

Деснянський районний суд м. Києва повторно викли-
кає обвинуваченого Єлісеєва Сергія Станіславовича,
24.10.1961 року народження (останнє відоме місце про-
живання: Україна, АР Крим, м. Севастополь, вул. Т. Шев-
ченка, 17, кв. 15), у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3
ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 408,
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 29 вересня 2016 року о 14 год.
00 хв. Явка до суду є обов’язковою! При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні
суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 27,
під головуванням судді Дігтяр І.Р.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя І. Р. Дігтяр

У провадженні Голованівського районного суду Кіро-
воградської області, смт Голованівськ, знаходиться ци-
вільна справа № 386/557/16-ц за позовом Гончарука
Леоніда Володимировича до Приватного акціонерного
товариства «Голованівське АТП 13539» про стягнення
компенсації за затримку виплати заробітної плати.

Судовий розгляд справи призначено на 19 жовтня
2016 року на 16 год. 30 хв. у Голованівському районному
суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна, 18.

Суд викликає представника відповідача Приватного
акціонерного товариства «Голованівське АТП 13539»
Кравченка Сергія Вікторовича у судове засідання як
представника відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки представника
відповідача до суду та неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за наявними у справі дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Кремінський районний суд Луганської області, що розташований за
адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає 
Назаренко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як обвину-
вачених в судове засідання по кримінальному провадженню 
№ 414/1899/15-к, провадження №1-кп/414/26/2016 стосовно Наза-
ренко Юлії Іванівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених
за ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 27 вересня 2016 року о 10
годині 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Рубіжне, вул. Миру, 34)
розглядає цивільну справу № 425/2471/16-ц за позовом Лєдовської Юлії Сергіївни до
Лєдовського Андрія Юрійовича (вул. Менделєєва, 26/6, м. Рубіжне, Луганська обл.)
про розірвання шлюбу. Відповідач викликається у судове засідання, призначене на
26.09.2016 р. об 11-00 годині, у приміщення Рубіжанського міського суду, зал судових
засідань № 5, для розгляду вказаної справи по суті. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неявки у судове засідання відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутності з постановленням заочного рішення. З опублікуванням оголошення
відповідач Лєдовськой Андрій Юрійович вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Потелещенку Олексію Олександровичу, 03.12.1976 року

народження, громадянину України, уродженцю м. Біляївка Одеської області,
зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, АРЧ АРЗ
СП, буд. 11, кв. 4, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, необхідно
з’явитися 26.09.2016 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ Ук-
раїни в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, просп. Космонавтів, 18, до слідчого відділу Управління СБ України в
Луганській області Дівітаєва О.І., для відкриття та надання доступу до мате-
ріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні № 22015130000000006.

Біловодський районний суд Луганської області викликає в якості
відповідача Ровеньківську міську раду Луганської області для участі в
цивільній справі за позовом Малової Олени Анатоліївни про визнання
права власності на спадкове майно в порядку спадкування, яка відбу-
деться 27 вересня 2016 року о 10:30 годині у приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30. З дня
опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються пові-
домленими про час та місце слухання справи. У разі неявки суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя В. А. Карягіна

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що
19 вересня 2016 року розглянуто цивільну справу № 409/2097/16-ц за
позовною заявою Кацори Наталії Сергіївни до Кацори Олександра
Олександровича про надання дозволу на безперешкодне пересування
на тимчасово неконтрольовану територію (зону проведення АТО) та на
тимчасовий виїзд до Російської Федерації без згоди та супроводу
батька, у супроводі матері та винесено рішення про задоволення по-
зову в повному обсязі. 

Суддя Третяк О. Г.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Єфімова Та-
раса Олеговича як обвинуваченого у кримінальному провадженні 
№ 296/2518/16-к по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням
судді Янчук Н. П. в підготовче судове засідання, що відбудеться
26.09.2016 року о 14.00 год. в приміщенні Корольовського районного
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал
6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.
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Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що
28.09.2016 року о 09 год. 30 хв. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Ставінського Юрія Олексійовича до При-
ватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«ЕККО» про захист прав споживачів та стягнення сум стра-
хового відшкодування і моральної шкоди.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«ЕККО», останнє відоме місцезнаходження: 01030, м. Київ,
вул. Володимирська, будинок 40, офіс 5, викликається в су-
дове засідання як відповідач. У випадку неявки в судове за-
сідання позов буде розглянуто у його відсутність на підставі
матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 31, каб.
308.

Суддя Н. Г. Притула

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
викликає у судове засідання, яке відбудеться 29 ве-
ресня 2016 року о 09.45 годині в приміщенні Орджо-
нікідзевського районного суду м. Запоріжжя за
адресою: м. Запоріжжя, вул.Перемоги, 51, Кабашну
Ксенію Олександрівну (останнє відоме місце реєс-
трації: Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр-т Пере-
моги, буд.119, кв. 37) в якості відповідача по
цивільній справі № 335/5263/16-ц за позовом ПАТ
«Акцент-Банк» до Кабашної  Ксенії Олександрівни
про стягнення заборгованості.

Суддя Рибалко Н. І.

Люботинський міський суд Харківської області викли-
кає Сізько Ірину Михайлівну, останнє відоме місце меш-
кання якої: Харківська область, м. Люботин, вул.
Радянська, 122, в судове засідання як відповідача по ци-
вільній справі № 630/367/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Сізько Ірини Михайлівни про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 27.09.2016 р. о 12 год. 30
хв. у приміщенні суду за адресою: Харківська область, 
м. Люботин, вул. Некрасова, 10-Б.

У разі неявки відповідача без поважних причин або непо-
відомлення ним суд про причини неявки, а також непред’яв-
лення до суду доказів справа буде розглянута за відсутністю
відповідача та на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Зінченко

У Знам’янському  міськрайонному суді Кіровоградської об-
ласті за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул.
Маяковського, 30 (суддя Український В. В., 1 поверх, каб. 5) о
12 год. 40 хв. 20.10.2016 року відбудеться слухання цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Каштанової Катерини Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

У судове засідання викликається як відповідачка Каштанова
Катерина Володимирівна, останнє відоме місце проживання:
вул. Жовтнева (М. Грушевського), 9, кв. 34, м. Знам’янка. У
випадку неявки  відповідачки справу буде розглянуто за її  від-
сутності за наявними матеріалами справи. Відповідачка
зобов’язана повідомити суд про причини своєї неявки.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що
26.09.2016 року об 11 год. 30 хв. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Ставінської Олени Олегівни до Приват-
ного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЕККО»
про захист прав споживачів та стягнення сум страхового від-
шкодування і моральної шкоди.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«ЕККО», останнє відоме місцезнаходження: 01030, м. Київ,
вул. Володимирська, будинок 40, офіс 5, викликається в су-
дове засідання як відповідач. У випадку неявки в судове за-
сідання позов буде розглянуто у його відсутність на підставі
матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 31, каб.
308.

Суддя Н. Г. Притула

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування 

Підозрюваний Постоялко Віталій Вікторович, 19
вересня 1987 року народження, зареєстрований за
адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Хацьки,
вул. Шевченка, буд. 187, відповідно до вимог ст. ст.
133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися
27 вересня 2016 року о 09 год. 00 хв. в каб. №225 до
слідчого УСБУ в Черкаській області Следя Р. В. за
адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, р.т. 398-753,
для участі у слідчих та процесуальних діях у кримі-
нальному провадженні №22016250000000018 від
07.05.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Шевченка Миколу Анатолійовича, 08.07.1966
року народження (останнє відоме місце проживання:
Сумська область, Конотопський р-н, с. Попівка, вул.
Шкільна, 42), як відповідача по цивільній справі 
№ 2/577/1260/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Шевченка Миколи Анатолійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором у судове засідання,
яке відбудеться 17 жовтня 2016 року о 09 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Сумська область, м.
Конотоп, вул. Садова, 8, каб. № 7, тел. 2-54-49, 6-31-65.

При собі необхідно мати паспорт.
Суддя В. О. Кравченко

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як від-
повідача Васильченка Олега Валерійовича, останнє відоме
місце проживання: м. Одеса, вул. Слобідська, 40, у судове
засідання, що відбудеться 17 жовтня 2016 року о 10.30 го-
дині в приміщенні Суворовського районного суду міста
Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козац-
тва, 68, зала судових засідань № 15, у якому буде слухатися
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «АКЦЕНТ-БАНК» до Васильченка Олега Валерійовича
про стягнення заборгованості. До зазначеного часу відпові-
дачу пропонується подати до суду заперечення проти позову
та відповідні докази. У разі неявки відповідача у судове за-
сідання без поважних на те причин справу буде розглянуто
за його відсутності.

Суддя О. М. Малиновський

Марутян Тамара Ваграмівна, останнє відоме міс-
цем проживання: м. Докучаєвськ Донецької області,
вул. Партизанська, буд. 11, викликається в судове
засідання до Пологівського районного суду Запо-
різької області в якості відповідача по цивільній
справі №324/951/16-ц за позовом Козирева Сергія
Вікторовича до Марутян Тамари Ваграмівни про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 30.09.2016 року о
14 год.00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Єд-
ності, 28, м. Пологи Запорізької області. 

Суддя Іванченко М. В.

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької об-
ласті викликає Лебьодкіна Василя Олександровича
в судове засідання, яке відбудеться 07 жовтня 2016
року о 09.00 годині за адресою: Вінницька область, 
м. Хмільник, вул. Столярчука, 4, зал № 2, як відпові-
дача по справі № 149/2342/16-ц за позовом Лига Те-
тяни Юхимівни до Лебьодкіна Василя Олександровича
про розірвання шлюбу. У разі неявки відповідача у су-
дове засідання справу буде розглянуто у його відсут-
ність за наявними у справі доказами.

Суддя Войнаревич М. Г.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест»

(код ЄДРПОУ 19199961)

Повідомляємо, що з 1 жовтня 2016 року зміню-

ються тарифи на послугу Vega TV та тарифного

плану «Vega Дім» для нових та існуючих абонентів -

фізичних осіб.

Детальна інформація — за телефоном 

(044) 507 00 00 або 177 (з телефонних ліній Vega)

та на сайті www.vegatele.com.

Борівський районний суд Харківської області викли-
кає на судове засідання як відповідача Білокопиту Олену
Володимирівну, зареєстровану за адресою: пров. Робіт-
ничий, 1, с. Піски-Радьківські Борівського р-ну Харків-
ської обл., по справі за позовом Джемілева Марлена
Тольятовича до Білокопитої Олени Володимирівни про
стягнення індексу інфляції в порядку ст. 625 ЦК України. 

Розгляд справи призначено на 26.09.2016 р. о 9.00 у
приміщенні Борівського районного суду Харківської обл.
за адресою: вул. Миру, 11, смт Борова Борівського 
р-ну Харківської обл. У разі неявки справу буде розгля-
нуто за її відсутності на підставі наданих по справі дока-
зів. 

Суддя В. М. Федченко

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Поповича Миколу Володимировича
викликають в судове засідання в якості відповідача
у цивільній справі за позовом Маркуца Петра Тимо-
фійовича до Поповича Миколи Володимировича про
стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 28 вересня 2016
року о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. Вишгород,
вул. Кургузова, 7, кабінет № 17. У разі неявки відпо-
відача без поважних причин, справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача —
Будніка Миколу Миколайовича (91021, м. Луганськ,
пров. 3-й Залізничій, б.9) по цивільній справі
№409/2038/16-ц за позовом AT «Експрес-Банк» про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20.10.2016 р. (ре-
зервна дата 24.10.2016 р.) о 9-00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
вул. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОСТРОЙІНВЕСТ» (код
34834367; місцезнаходження: 61177, місто Харків,
вулиця Залютинська, будинок 4, ЛІТ. «А-7».) лікві-
дується за рішенням засновників. Ліквідатор: БОН-
ДАРЕНКО ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ, реєстраційний
номер облікової картки платника податків
2751613315, зареєстрований за адресою: 61031,
місто Харків, вулиця Портова, будинок 10/27. Пре-
тензії кредиторів приймаються до 23.11.2016 року
на адресу товариства.

Для проведення слідчих і процесуальних дій у

кримінальному провадженні № 42015000000000584

від 02.04.2015 за ч. 1 ст. 111 КК України відповідно

до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викли-

кається до начальника відділу прокуратури Автоном-

ної Республіки Крим Блудової С. М. за адресою: 

м. Київ, вул. Московська, 8, каб. №346, (044-200-56-

14) на 11 год. 27.09.2016 підозрюваний Безазієв

Лентун Романович, 18.03.1942 р.н.

Ярошевич Михайло Ігорович, 13.02.1993 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., Добро-
пільський район, м. Білозерське, вул. Східна, 6/5, викли-
кається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/1915/16-ц за позовом ПАТ Комерційний Банк
«ПриватБанк» до Ярошевича Михайла Ігоровича про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
28.09.2016 року о 08.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Кисельов Михайло Миколайович, 17.03.1974 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Добропілля, вул. І. Котляревського (Свердлова),
26/42, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідач по цивільній справі
№ 227/2504/16-ц за позовом ПАТ Комерційний Банк
«ПриватБанк» до Кисельова Михайла Миколайовича про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
28.09.2016 року о 08.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 16 серпня 2016 року розгля-
нуто цивільну справу №409/1567/16-ц за позовом
Ткаченка Андрія Сергійовича до Скиртач Валерії
Олександрівни, третя особа Ткаченко Вікторія Сер-
гіївна, відділ державної виконавчої служби Меліто-
польського міськрайонного управління юстиції, про
зменшення розміру аліментів та винесено заочне рі-
шення про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Полєно В. С.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідачів Кагарліченко Євгенію Олександрівну, Кагарлі-
ченка Ігоря Миколайовича за позовом ПАТ «ОТП Банк»
до Кагарліченко Євгенії Олександрівни, Кагарліченка
Ігоря Миколайовича про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 19.10.2016 р. о 10 год. 30 хв.
у приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68,
зала судових засідань № 8. У разі неявки Кагарліченко
Євгенії Олександрівни, Кагарліченка Ігоря Миколайовича
судове засідання буде проведене у їх відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Комінтернівський районний суд Одеської області
викликає як відповідачів Бікіляна Арама Степано-
вича, 20.10.1975 року народження, Саакян Анаїду
Саргісівну, 01.10.1986 року народження, в судове за-
сідання, яке відбудеться 17 жовтня 2016 року о 10.30
год. у приміщенні Комінтернівського районного суду
за адресою: смт Комінтернівське, вул. Першотрав-
нева, 51, зал № 3, в якому буде слухатись цивільна
справа за позовною заявою ПАТ КБ «Правекс-Банк»
до Бікіляна Арама Степановича, Саакян Анаїди Сар-
гісівни про стягнення заборгованості. 

Суддя Рідник І. Ю.

Втрачені документи паспорт громадянина України
МЕ 427243, довідка про присвоєння ідентифікацій-

ного номера (№ 3210013228 від 29.09.2004 р.), 
видані на ім’я Лук’яненко Вікторії Валеріївни, 
вважати недійсними з 06 вересня 2016 року.

Втрачені дублікати Свідоцтва про право власності
та Свідоцтва про право плавання під державним
прапором України для прогулянкових суден на

судно «ua 3262 KV», що належить Смірнову Олек-
сандру Сергійовичу, вважати недійсними.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Шушунов Віктор Павлович, 30.07.1968
року народження, зареєстрований за адресою: Монас-
тирищенський район, Черкаська обл., смт Цибулів, вул.
Бурди, буд. 80, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 
297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 26 вересня
2016 року о 09 год. 00 хв. в каб. №225 до слідчого УСБУ
в Черкаській області Рябця Д. А. за адресою: м. Черкаси,
вул. Гоголя, 240, р.т. (0472) 398-753, для участі у слідчих
та процесуальних діях у кримінальному провадженні
№22016250000000023 від 26.05.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК
України.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропет-
ровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в
судове засідання як відповідача: Єніну Ларису Ми-
колаївну по цивільній справі № 185/7479/16-ц за по-
зовом Єніна Олександра Вікторовича до Єніної
Лариси Миколаївни про розірвання шлюбу.

Останнє місце проживання відповідача: м. До-
нецьк. Судове засідання призначене на 30 вересня
2016 року о 09.00 год. за адресою: м. Павлоград,
вул. Дніпровська, 135, каб. 407.

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

Конкурс на банківське обслуговування спільного 
із Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
проекту «Покращення охорони здоров’я на службі 

у людей»
Міністерство фінансів України оголошує конкурс по

відбору закордонного банку для відкриття акредитивів
в рамках позики між Україною та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку «Покращення охорони здо-
ров’я на службі у людей» (№8475-UA). 

Пропозиції просимо подати до 06.10. 2016 року.
З інформацією щодо необхідного пакету документів

для участі в конкурсі можна ознайомитися в Наказі Мі-
ністерства фінансів України №299 від 07.05.2002 року,
зі змінами. 

Інформація щодо позики розміщена на офіційному
сайті Міністерства фінансів України minfin.gov.ua.

Адреса та телефон:
01008, м. Київ 8, вул. Грушевського, 12/2, 
Міністерство фінансів України
Департамент співробітництва з міжнародними орга-

нізаціями.
т. (044) 277-54-84/85/83 ф. (044) 277-54-84
Контактні особи: Шведенко О.М., Саприкіна Л. В.,

Шут І. В.
Інформацію для ЗМІ можна отримати в Прес-службі

Мінфіну за тел. (044)206-58-49, а також надіславши
запит на електронну адресу presa@minfin.gov.ua

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядаються цивільні справи № 236/2002/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Ук-
рсоцбанк» до Арсеній Владислава Володимировича,
Арсеній Ольги Борисівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором в розмірі 72086,46
гривень; та № 236/2003/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Погожева
Дмитра Федоровича, Погожевої Ірини Леонідівни,
Погожева Федора Федоровича, Погожевої Вален-
тини Іванівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором в розмірі 143727,90 гривень.

Відповідачі Арсеній Владислав Володимирович та
Арсеній Ольга Борисівна викликаються до каб. №27
суду на 21 жовтня 2016 року на 14 годину 30 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі Погожев Дмитро Федорович, Пого-
жева Ірина Леонідівна, Погожев Федор Федорович
та Погожева Валентина Іванівна викликаються до
каб. № 27 суду на 21 жовтня 2016 року на 13 годину
30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позовів та докази. У разі неявки відпо-
відачів, справи будуть розглянуті без їхньої участі за
наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Стаднюк Олену Фіофілівну, останнє ві-
доме місце знаходження якої: м. Київ, вул. Корінна,
36, в судове засідання на 26.10.2016 року о 10 год.
00 хв. на розгляд цивільної справи за позовом Кор-
нієнка Віталія Миколайовича до Стаднюк Олени Фіо-
філівни про стягнення трьох відсотків річних у
зв’язку з невиконанням грошового зобов’язання, яке
відбудеться в приміщенні суду: м. Київ, вул. П. По-
тєхіна, 14А, кабінет № 27.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені
статтями 169, 170 ЦПК України.

Суддя Н. В. Антонова

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Стернат Оксана Борисівна, Стернат
Юрій Мар’янович викликаються в судове засідання
як відповідачі у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Правекс Банк» до Стернат Оксани Борисівни, Стер-
нат Юрія Мар’яновича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 04 жовтня 2016
року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Вишгород,
вул. Кургузова, 7, кабінет № 21.

У разі неявки відповідачів без поважних причин
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя І. Ю. Котлярова

Рубіжанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Саннікова Максима Сергійовича по
цивільній справі № 425/1961/16-ц; 2/425/527/16 за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Саннікова Максима Сергі-
йовича про стягнення заборгованості у судове засідання,
яке відбудеться 07 жовтня 2016 року о 08 год. 20 хв. в
приміщенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідача у судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі згідно зі ст. 169 Ци-
вільно-процесуального кодексу України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.

Суддя О. Л. Овчаренко

Залозний Олександр Вікторович викликається в
судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№ 324/987/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Залозного Олександра Вікторовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 03.10.2016 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запо-
різької області. 

Суддя Іванченко М. В.
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ПогоДа На заВтра

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 24 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +4   +9    +13 +18
Житомирська +4   +9    +13 +18
Чернігівська +3   +8    +11 +16
Сумська +2   +7    +11 +16
Закарпатська +5 +10    +15 +20
Рівненська +5 +10    +14 +19
Львівська +4   +9    +13 +18
Івано-Франківська +4   +9    +14 +19
Волинська +4   +9    +13 +18
Хмельницька +4   +9    +14 +19
Чернівецька +5 +10    +14 +19
Тернопільська +5 +10    +13 +18
Вінницька +5 +10    +14 +19

Oбласть Нiч          День
Черкаська +4     +9   +13  +18
Кіровоградська +4     +9   +13  +18
Полтавська +2     +7   +13  +18
Дніпропетровська +4     +9   +14  +19
Одеська +8   +13   +15  +20
Миколаївська +7   +12   +15  +20
Херсонська +6   +11   +15  +20
Запорізька +6   +11   +13  +18
Харківська +4     +9   +13  +18
Донецька +5   +10   +13  +18
Луганська +4     +9   +13  +18
Крим +8   +13   +15  +20
Київ +7     +9   +15  +17

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фотофакт

Троє з Прем’єр-ліги
вже поза Кубком

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

КОНКУРЕНЦІЯ. На футбольних полях України відбулися
матчі 1/16 фіналу розіграшу Кубка України сезону 2016/2017
року. За підсумками дев’яти протистоянь сталися перші сен-
сації: турнір передчасно  покинули три представники елітно-
го дивізіону — одеський «Чорноморець», донецький «Олім-
пік» та кропивницька «Зірка», повідомляє офіційний сайт
ФФУ.

Для «Зірки» подорож до Полтави, де у  межах національ-
ного Кубка кропивницька команда мала зустрітися з одно -
йменним клубом, виявилася невдалою. 

«Городяни» відзначилися  один раз: ще у першому таймі
ворота дебютанта Прем’єр-ліги вразив захисник Ковтун. Але
цього вистачило підопічним Ярошенка,  щоб пробитися до
наступної стадії змагань.

«Чорноморець» також вже у перші півгодини зустрічі в Ох-
тирці програвав «Нафтовикові» після голу Чернія. Команді
Бабича не допомогли навіть
заміни, проведені після пере-
рви, а за чотири хвилини до
кінця основного часу матчу
Лозовий   поставив невтішну
для «моряків» крапку у про-
тистоянні.

Найбільш безкомпромісна
зустріч відбулася на луцькому
«Авангарді», де «Волинь» при-
ймала донецький «Олімпік». 

Після рівного, але безголо-
вого першого тайму команди
показали результативний фут-
бол у другій сорокап’ятихви-
линці. Спочатку Логінов та
Гринь влаштували обопільну «перестрілку», а згодом «Воли-
ні» допомогло тренерське рішення Кварцяного, який випус-
тив на поле юного  талановитого Дєду. Ярославові  знадоби-
лася хвилина перебування на полі,  щоб забити гол і  вивести
луцьку команду до 1/8 фіналу Кубку України. 

Нагадаємо, у цьому сезоні всі стадії  змагань складаються
з одного матчу. В 1/8 фіналу в боротьбу вступлять ще шість
команд УПЛ: «Динамо», «Шахтар», «Дніпро», «Зоря», «Вор-
скла» і «Олександрія». Жеребкування цієї стадії відбудеться
23 вересня.

БІЙЦІ СПОРТИВНОГО ФРОНТУ. Лейтмотивом виступів нашої па-
ралімпійської збірної в Ріо-де-Жанейро був наголос на проблемах лю-
дей з інвалідністю в Україні. А повернувшись  на рідну землю,  укра-
їнські паралімпійці присвятили свій вдалий виступ і свої перемоги вої-
нам АТО. Тим, хто нині захищає суверенітет України на сході і хто, на
жаль,  повертається  додому з інвалідністю.  У ніч проти 22 вересня в
аеропорту «Бориспіль» ми мали змогу зустрічати перший літак при-
зерів та членів національної параолімпійської команди України  на чолі
з президентом Національного комітету спорту інвалідів України Вале-
рієм Сушкевичем. «Ви довели всьому світові, що ви найкращі!» —

сказав, вітаючи спортсменів,  міністр молоді і спорту Ігор Жданов. Він
наголосив, що винагороди переможцям і призерам Паралімпіади вже
перераховані на особисті картки спортсменів, і запевнив, що з 2018
року володарі паралімпійських нагород будуть зрівняні за сумою ви-
плат з олімпійськими призерами.

Утім, цього мало. Паралімпійці сподіваються, що держава зверне
більше уваги на проблеми людей з інвалідністю, а ще здолає корупцію
та проводитиме реформи. Адже ненормальною є ситуація, коли ха-
барники отримують одноразово більше, ніж здобувають потом і
кров’ю ті, хто прославляє Україну.

Митники стали донорами
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПІДТРИМКА. Майже двад-
цять співробітників Сумської
митниці ДФС на чолі з начальни-
ком Олександром Гуцалом, його
заступниками та керівником
профспілки взяли участь у Дні
донора, що відбувся в Сумсько-
му обласному центрі служби
крові. У такий спосіб вони вирі-
шили підтримати тих, хто опи-
нився у скрутній ситуації і гостро
потребує крові чи плазми. На-
самперед ідеться про поранених
у зоні АТО бійців, онкохворих ді-
тей та інших пацієнтів.

За словами заступника на-
чальника митниці Сергія Черку-
нова, 10 співробітників — кадрові
донори, які регулярно відвідують
центр. Решта набула першого
донорського досвіду.

Утім, учасників Дня донора
могло бути й більше, та служба
є служба. Ті, хто перебував на
митній зміні, найближчими днями
неодмінно долучаться до  акції.

Як сказала директор Сумсько-
го обласного центру служби кро-
ві Наталія Трофименко, потреба

в донорських послугах — постій-
на. Тут тримають триденний за-
пас для потреб лікарень, однак
трапляються випадки, коли ре-
зерв крові певної групи вичерпу-
ють упродовж кількох годин.
Завдяки таким активним здава-

чам як митники із центру завжди
готові відправити компоненти
крові до Центрального госпіталю
прикордонної служби в Києві та
госпіталю в Дніпрі, де перебува-
ють поранені в зоні проведення
АТО.

Усіх донорів митниці з першою
масовою акцією привітав пар-
тнер центру служби крові UniCre-
dit Bank, який подарував право -
охоронцям сертифікати на покуп-
ки в одному із супермаркетів об-
ласного центру.

У чиїхось судинах кров Олега Капелюка запульсує з новою силою
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ТАБЛО «УК»
Кубок України. 1/16 фіналу
Полтава — Зірка — 1:0
Жемчужина — Карпати — 0:0 
(4:5 по пен.)
Мир — Верес — 1:2
Нива — Миколаїв — 0:2
Десна — Арсенал-Київ — 1:0
Нафтовик-Укрнафта — 
Чорноморець — 2:0
Іллічівець — Тернопіль — 2:0
Черкаський Дніпро — Сталь — 1:3
Волинь — Олімпік — 2:1

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. У мальовни-
чому Святогір’ї на Донеччині
завершився ХІV Відкритий
фестиваль молодіжних та ди-
тячих засобів масової інфор-
мації України на Донбасі
«Жми на RECord!». На вже
традиційний захід до дитячого
оздоровчого комплексу «Со-
нячний» з’їхалися понад сто
представників юнкорівських
ЗМІ з Донецької, Харківської,
Миколаївської, Херсонської,

Полтавської областей та Киє-
ва. А організатори — Донець-
кий обласний дитячо-молодіж-
ний центр, управління сім’ї та
молоді Донецької ОДА, теле-
канал «До ТеБе» та радіо «Го-
лос Донбасу» —  запропонува-
ли учасникам цікаву програму
кількаденного дійства. До неї
увійшли майстер-класи від
членів журі та творчі зустрічі з
відомими журналістами, пере-
гляди домашніх робіт юнкорів,
розважально-інтелектуальний
нічний квест «Етюд у темних
тонах». А безпосередньо у

конкурсі за звання кращих
змагалися 23 команди, найці-
кавішим і водночас найсклад-
нішим для них став бліц-кон-
курс, для якого цього разу об-
рали тему «Соціальна рекла-
ма». Юним учасникам довело-
ся виконувати поставлене зав-
дання, як справжнім журналіс-
там, —  дуже оперативно та
якісно,  і більшість із них успіш-
но з цим впоралися.

Гран-прі фестивалю «Жми
на RECord!» виборола теле -
студія «АстудіЯ» Київського
університету імені Бориса Грін-

ченка. Переможцями у номіна-
ціях «Друковані ЗМІ», «Радіо»,
«Телебачення» та «Фото» ста-
ли медіа-група «Скрепка» з
Харкова, народна студія ТБ і
преси «Рожевий слон» та
Олександр Сухомлінов з До-
бропілля, дитячо-юнацька про-
грама «Вище даху» з Покров-
ська. А найкраща нагорода
для всіх учасників фестивалю
—  набутий досвід, який дасть
змогу пізнати ази і секрети
фаху, до якого поступово готу-
ють себе майбутні акули пера
і мікрофона. 

Акулята пера вчаться на соціальній рекламі
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