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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 15 червня 2016 року
USD 2491.4945 EUR 2796.7026 RUB 3.7732 / AU 320692.71 AG 4297.83 PT 247405.40 PD 136035.60

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

Власна справа: мотиви та бар’єри 
НА ЧАСІ. Україні потрібна інфраструктура для надання послуг підприємцям на початковому 
етапі їхньої діяльності 

Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Малих і середніх підприємців 
у розвинених країнах вже 

давно сприймають як джере-
ло потужного внутрішнього ін-

вестиційного ресурсу. Не при-
меншують їхнього значення й 
у питанні зайнятості населен-
ня. До послуг такого бізнесу і 
проста реєстрація, і звільнення 
на певний період від податків. 
До слова, нарешті й в Україні 

спростили процес реєстрації до 
кількох годин. А ще кожен но-
вий проект регуляторного до-
кумента тепер містить цифро-
ве обрахування його впливу на 
такий бізнес, аби запропонова-
ні норми не нашкодили підпри-

ємцям. Та чи це нині мотивує 
українців займатися власною 
справою? 

Про ставлення громадян 
до підприємництва у світі та 
Україні свідчать дані глобаль-
ного дослідження, участь у 

якому взяли майже 50 тисяч 
людей із 44 країн, зокрема й ти-
сяча українців. Згідно з опиту-
ванням, показник позитивного 
ставлення до підприєм-
ництва в нашій державі 
— 34%, у світі — 51%. 
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США підтримують 
нашу оборону

ГРОШІ. Сенат Конгресу США схвалив законопроект, який 
визначає бюджет Пентагона на 2017 рік. Цікаво, що в тексті 
знайшлося місце й для нашої країни. У ньому передбачено 
майже 500 мільйонів доларів на підтримку оборонних потреб 
України. Для надання допомоги й підтримки уряду України мо-
же бути використано 250 мільйонів доларів. При цьому вказа-
но на можливість додаткового використання такої самої суми 
за окремим рішенням міністра оборони та у разі узгодження з 
головою Державного департаменту США. 

Законопроект схвалив Сенат через кілька днів після смер-
тельної стрілянини в Орландо, яку ФБР розслідує як акт те-
роризму, нагадує УНІАН. Сенат схвалив законопроект 85 го-
лосами проти 13. Раніше свою версію закону ухвалила Пала-
та представників. Скоординовану версію законопроекту «Про 
оборонний бюджет» має бути подано на підпис президентові 
США до 30 вересня 2016 року.

Загалом на проведення воєнних операцій та потреби національ-
ної оборони в документ закладено близько 602 мільярдів доларів.
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ЦИТАТА ДНЯ

ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ:

ЦИФРА ДНЯ

200 000 євро 
надасть уряд Португалії на підтримку 
України у військово-технічній сфері, 

лікування поранених під час АТО 
та допомогу в підготовці військ 

«Ми не бачимо 
іншої альтернативи, 
ніж повне виконання 

мінських домовленостей, 
бо це залишається 

найкращою основою для 
мирного врегулювання 

на сході України».
Генеральний секретар НАТО про необхідність 
якнайшвидшого виконання РФ пунктів цих угод 

ЖЕКи 
не зникнуть у липні

ТЕРИТОРІЯ ЗАКОНУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України про внесення 
змін до переліку інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися 
у 2016 році за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

Запорізька прокуратура 
поновила майнові права 
дітей, які залишилися 
без батьківського 
піклування

ДОКУмЕНТИ

5
РЕФОРмА. Чи готове наше суспільство до кардинальної зміни 
системи управління житловими будинками
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Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Гайворонську Ларису Олександрівну, просп. Миру,
буд. 11-а, м. Лутугине Луганська обл., як відповідача, в су-
дове засідання по цивільній справі № 2/409/1106/16 за по-
зовом ПАТ АБ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості,
що відбудеться 21.06.2016 року о 10 год. 20 хв. в примі-
щенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

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

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

Суддя В. В. Тімінський

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковськога, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «УніверсалБанк» до Ци-
булько Павла Васильовича, який проживає за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, пр. Сонячний, 1/4, буд.
11, про стягнення заборгованості, викликається на 23
червня 2016 року о 08.15 годині, до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/3321/16).

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

Суддя Переверзева Л. І.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє,
що Карпенко Христина Павлівна та Полшков Олександр Васи-
льович викликаються в судове засідання, яке відбудеться
29.06.2016 року о 16:00 годині (м. Вишгород, вул. Кургузова, 7,
каб. 2), як відповідачі по цивільній справі №363/679/16-ц за по-
зовом Опікунської ради при виконавчому комітеті Лютізької
сільської ради в інтересах малолітніх: Карпенка Віталія Олексійо-
вича, Полшкової Марії Олександрівни, Карпенка Дениса Олек-
сандровича до Карпенко Христини Павлівни, Полшкова
Олександра Васильовича, треті особи — Лютізька сільська рада
Вишгородського району Київської області, Кравченко Олена Вік-
торівна про позбавлення батьківських прав.

В разі неявки відповідачів в судове засідання справа буде
розглянута за наявними матеріалами в справі.

Суддя Рудюк О. Д.

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Тромса Інну Ігорівну, 17.11.1991 р. н., в су-
дове засідання, на 21.06.2016 р. о 10.00 год. за
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 213, для
участі у цивільній справі за позовом Тромса С. В. до
Тромса І. І. про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача до суду, дане оголо-
шення вважається належним повідомленням та
справу буде розглянуто по суті за наявними в справі
матеріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

Новоайдарський районний суд викликає Шевченка Ми-
колу Миколайовича, який проживає за адресою: кв. За-
річний, буд. 5, кв. 207, м. Луганськ, як відповідача в
судове засідання з цивільної справи № 419/1378/16-ц за
позовом Шевченко Юлії Володимирівни до Шевченка Ми-
коли Миколайовича про стягнення аліментів, що відбу-
деться «22» червня 2016 року о 16.00 годині в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул.
Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя О. М. Іванова

Приморський районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання на 23 червня 2016 року о 08-00
годині (резервна дата 27 червня 2016 року о 08-00 го-
дині), за адресою: м. Приморськ, вул. Леніна, 26, зал 
№ 2, 1-й поверх, як відповідача Шикерю Олександру Іго-
рівну по цивільній справі № 326/733/16-цр. за позовом
Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РОЗВИТКУ» до Шикері Олександри Ігорівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідачки в судове засідання на вка-
зані дату та час, справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя О. М. Чапланова

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання відповідача по справі
за позовом Корінської Наталії Олексіївни про стяг-
нення аліментів, яке відбудеться 23.06.2016 року о
08.00 год.:

Корінський Олег Анатолійович, 17.10.1968 р. н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання
(перебування) м. Луганськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без Вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України. 

Суддя Г. В. Булгакова

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Ки-
рилюк Еліканіду Василівну, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/2706/16-ц за по-
зовом Кирилюк Олексія Андрійовича до Кирилюк
Еліканіди Василівни про розірвання шлюбу, що від-
будеться 21 червня 2016 року об 11-20 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача Харківського
В’ячеслава Володимировича (92204, Луганська область,
Лутугинський район, смт Георгіївка, вул. Куйбишева, 
б. 34) по справі № 409/1321/16-ц за позовною заявою
Харківської Світлани Євгенівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21.06.2016 р. о 08.00
год. в залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Скидан Олександра Олександровича, 18 травня
1980 року народження (адреса: 41600, м. Конотоп, вул.
Прямая, 19, Сумської області), як відповідача по цивіль-
ній справі за №2/577/740/16 за позовною заявою Субори
Ірини Василівни до Скидан Олександра Олександровича
про визнання особистою приватною власністю майна,
набутого за час шлюбу, в судове засідання, яке відбу-
деться 23 червня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні
суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Са-
дова, 8, каб. 5, тел. 2-56-48. При собі необхідно мати па-
спорт.

Суддя В. В. Гетьман

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться цивільна справа № 310/3288/16-ц
за позовом Державного підприємства «Львівський держав-
ний ювелірний завод» до Суєтової О. В. про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справи призначено на 30.06.2016 року о 13-00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Суєтову Олену Володимирівну як відпові-
дача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у
судове засідання справа буде розглянута за наявними ма-
теріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в
судове засідання як відповідача Губську Юлію Миколаївну, місце
перебування якої невідоме (останнє відоме місце проживання:
м. Бучач, вул. Хвильового, 2А), по цивільній справі за позовом
Губського Сергія Григоровича до Губської Юлії Миколаївни про
розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено о 09 год. 30 хв. 30 червня 2016
року в приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської
області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11.

Явка до суду є обов’язковою. Відповідачці пропонується на-
дати свої заперечення проти позову та докази. У разі неявки від-
повідачка повинна повідомити суд про причини.

У випадку неявки відповідачки без поважної причини справу
буде розглянуто за її відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Р. О. Содомора

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє
Терлецького Віктора Сергійовича про те, що судовий розгляд цивільної
справи №484/774/16-ц провадження №2/484/1182/16 за позовом Тер-
лецької Вікторії Юріївни до нього про позбавлення батьківських прав від-
носно сина Терлецького Р. В., 10.12.2007 р.н., через неявку відповідача
відкладено на 29.06.2016 р. на 09.00 год. У вказаний час відповідачу не-
обхідно з’явитися до суду за адресою: вул. К. Маркса, 18, м. Перво-
майськ Миколаївської області.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч.4 ст. 169 ЦПК України
буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів
та постановлене заочне рішення.

Суддя Т. Я. Літвіненко

Дружківський міський суд Донецької області викликає від-
повідача Кравченка Руслана Вікторовича, 29.12.1977 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Ясинувата,
м-н Зорька, 17-31 по справі за позовом ПАТ «Всеукраїнський
банк розвитку» до Кравченка Руслана Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, в судове засі-
дання, яке відбудеться 29 червня 2016 р. о 13.30 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул.
Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу у відсутності відповідача за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання як відповідача Набієва Сер-
гія Вагіфовича, останнє відоме місце проживання: вул. Жовтнева, 23, смт Сутиски,
Тиврівського району, Вінницької області, по справі № 145/605/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК» до Набієва Сергія Вагіфовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 23.06.2016 р. о 09.30 год. в приміщенні Тив-
рівського районного суду Вінницької області за адресою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів,
Тиврівського району, Вінницької області, 23300.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та покази.
У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше

справу буде розглянуто у його відсутності на підставі наявних у справі доказів.
Суддя А. Г. Мазурчак

Харківський районний суд Харківської області викликає Караченцева
Сергія Володимировича, який був зареєстрований за адресою: Харківська
область, Харківський район, с. Хорошеве, провул. Кірова, буд.11, в судове
засідання як відповідача по цивільній справі №635/3859/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» до Караченцева Сергія
Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором,
призначене на 30 червня 2016 року о 09 годині 30 хвилин в приміщенні
Харківського районного суду Харківської області за адресою: Харківська
область, Харківський район, селище Покотилівка, вул. Сковороди, 18. У
разі Вашої неявки в судове засідання, неповідомлення про причини не-
явки, справа буде розглянута заочно за відсутності відповідача.

Суддя Н. Л. Панас

Троїцький районний суд Луганської області викликає як від-
повідача у судове засідання Михайленка Андрія Сергійовича по
справі № 433/846/16-ц за позовом Михайленко Наталії Сергі-
ївни до Михайленка Андрія Сергійовича про розірвання шлюбу.

Засідання відбудеться 23 червня 2016 року о 09 год. 30 хв.,
за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня,
5 а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Ріхтер Володимир Володимирович, 23.02.1977 р.н., відповідно до

вимог ст. ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, викликається на 10 год. 00 хв. 16, 17 та
20 червня 2016 року до старшого слідчого СВ УСБ України у Хмельницькій області Пі-
щенка О. В. в каб. № 102 за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19,
тел.(0382) 69-85-57, 65-72-73 для проведення слідчих та процесуальних дій (вручення
підозри, допиту як підозрюваного, оголошенні про завершення досудового розслі-
дування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з
матеріалами кримінального провадження, отримання копії обвинувального акта та
реєстру матеріалів досудового розслідування) у кримінальному провадженні
№22015240000000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська,

142) у зв’язку з розглядом справи за позовом ПАТ «Універ-

сал Банк» до Зайцева А. М. про стягнення заборгованості,

викликає відповідача Зайцева Андрія Миколайовича у су-

дове засідання на 05.07.2016 на 09 год. 40 хв. та повідомляє,

що в разі неявки справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Ул’яновська О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Бонда-
ренко Валентину Григорівну, як відповідача по цивільній
справі № 2/756/2896/16 за позовом Публічного акціонерного
товариства «КРЕДОБАНК» до Бондаренко Валентини Гри-
горівни про дострокове стягнення заборгованості та пені за
кредитним договором на 22 серпня 2016 року на 11-00 го-
дину. Адреса суду м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб.18,
суддя К. А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере
участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК України, ст.
185-3 КпАП України.

Тростянецький райсуд Сумської області викликає як відпові-
дача Удовиченка Дмитра Олександровича (зареєстрований за
адресою: Сумська обл., Тростянецький район, с. Жигайлівка,
вул. Шевченка, 3) в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Удовиченка Дмитра Олексан-
дровича про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 10.00
год. 29.06.2016 р. в приміщенні суду за адресою: Сумська обл.,
м. Тростянець, вул. Миру, 9. У разі неявки відповідача розгляд
справи буде відкладено на 11.07.2016 року на 08.40 год. У разі
повторної неявки відповідача справа буде розглянута без його
участі.

Суддя Шевченко В. С.

втрачені Державні акти
на право власності 

на земельну ділянку серії
КВ № 136624 та серії 

КВ № 142204 по вулиці 
Садовій, 29, діл. 26 у 

м. Києві на ім’я Кононко 
Наталії Василівни 

та Кононко Ірини Василівни
вважати недійсним.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 червня 2016 р. № 359
Київ

Про внесення зміни до розділу II 
Класифікатора звернень громадян

Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести зміну до розділу II Класифікатора звернень громадян, затвердже-

ного постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858
(Офіційний вісник України, 2008 р., № 73, ст. 2461; 2011 р., № 85, ст. 3113),
доповнивши позицію «120 Забезпечення дотримання законності та охорони
правопорядку, реалізація прав і свобод громадян» у графі «Зміст питання»
словами «, запобігання дискримінації».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 червня 2016 р. № 372
Київ

Про внесення змін до Порядку 
здійснення заходів, пов’язаних 
з утворенням, реорганізацією 

або ліквідацією міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади

Кабінет Міністрів України Постановляє:
1. Внести до Порядку здійснення заходів, пов’язаних з утворенням, реор-

ганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої

влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня
2011 р. № 1074 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 82, ст. 3005; 2014 р., 
№ 57, ст. 1554; 2015 р., № 22, ст. 601, № 44, ст. 1374; 2016 р., № 44, ст. 1624),
зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести
у тижневий строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією по-
становою.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 8 червня 2016 р. № 372

ЗМІнИ,
що вносяться до Порядку здійснення заходів, пов’язаних 

з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади

1. Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
«Кабінет Міністрів України приймає рішення щодо подальшого викорис-

тання нерухомого майна органу виконавчої влади, що ліквідується, та визна-
чає суб’єкта управління підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління такого органу.».

2. В абзаці п’ятому пункту 15 та абзаці першому пункту 16 слово «ДПС» за-
мінити словом «ДФС».

3. Підпункт 1 пункту 20 виключити.
4. У пункті 21:
1) доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:
«21) у разі ліквідації органу виконавчої влади або територіального органу

вносить Кабінетові Міністрів України у місячний строк після утворення комісії
пропозиції щодо подальшого використання нерухомого майна органу вико-
навчої влади або територіального органу, що ліквідується, та визначення
суб’єкта управління підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління відповідного органу, що ліквідується;»;

2) підпункт 6 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі проведення реорганізації або ліквідації органу виконавчої влади або

територіального органу, структурний підрозділ та/або відокремлене майно
якого розташовано на тимчасово окупованій території та/або на території про-
ведення антитерористичної операції, видача відповідних довідок здійснюється

без проведення документальних позапланових перевірок зазначених орга-
нів;»;

3) підпункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі проведення реорганізації або ліквідації органу виконавчої влади або

територіального органу, структурний підрозділ та/або відокремлене майно
якого розташовано на тимчасово окупованій території та/або на території про-
ведення антитерористичної операції, до довідки архівної установи не включа-
ється інформація про документи, які відповідно до закону підлягають
тривалому зберіганню;».

5. Пункт 22 доповнити абзацами такого змісту:
«Комісія з інвентаризації майна органу виконавчої влади або територіаль-

ного органу не проводить інвентаризацію, передбачену підпунктом 1 цього
пункту, у разі проведення реорганізації або ліквідації органу виконавчої влади
або територіального органу, структурний підрозділ та/або відокремлене майно
якого розташовано на тимчасово окупованій території та/або на території про-
ведення антитерористичної операції.

У такому разі майно органу виконавчої влади або територіального органу
передається відповідно до акта передачі комісії за переліком, в якому зазна-
чається його вартість, що підтверджується лише за даними бухгалтерського
обліку на останню звітну дату, та обліковується:

у разі реорганізації органу виконавчої влади — на позабалансовому ра-
хунку його правонаступника;

у разі ліквідації органу виконавчої влади — на позабалансовому рахунку
органу виконавчої влади, визначеного рішенням Кабінету Міністрів України.

Достовірність даних, зазначених в акті передачі комісії відповідного майна,
підтверджується наявними первинними документами і регістрами бухгалтер-
ського обліку, а в разі їх відсутності — іншими документами
(інформацією), визначеними достатніми для ідентифікації майна та встанов-
лення його належності органу виконавчої влади, який реорганізується або
ліквідується.

Органи виконавчої влади, на позабалансовому рахунку яких обліковується
передане за відповідним актом передачі комісії майно органів виконавчої
влади, що розміщене на тимчасово окупованій території та/або на території
проведення антитерористичної операції, зобов’язані провести інвентаризацію
зазначеного майна станом на перше число місяця, що настає за місяцем, в
якому виникла можливість доступу до активів, первинних документів і регіс-
трів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації у бух-
галтерському обліку за відповідний звітний період.».
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оголошення
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фі-

зичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» ЄДРПОУ
35574578 (далі — АТ «КБ «СОЮЗ» або Банк) повідомляє
про визнання недійсними всіх штампів та печаток, які
належали АТ «КБ «СОЮЗ» до моменту запровадження
процедури ліквідації (до 29.04.2016).

Наказом уповноваженої особи Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «КБ «СОЮЗ» від
29.04.2016 № 4 Про скасування довіреностей АТ «КБ
«СОЮЗ» з 29.04.2016 скасовано видані АТ «КБ «СОЮЗ»
всі довіреності на представництво АТ «КБ «СОЮЗ»,
та/або на вчинення правочинів від його імені, заборо-
нено усім працівникам Банку представляти інтереси АТ
«КБ «СОЮЗ» (без відповідного доручення уповноваже-
ної особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
ліквідацію АТ «КБ «СОЮЗ»), надавати інтерв’ю, комен-
тарі у будь-якому вигляді засобам масової інформації,
розміщати в мережі Інтернет будь-які повідомлення з
питань діяльності АТ «КБ «СОЮЗ».

Вчинення будь-яких дій, пов’язаних зі змінами до
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та
реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного
реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження
об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого
майна, власником нерухомого майна, обтяжувачем або
іпотекодержателем якого є АТ «КБ «СОЮЗ», може бути
вчинено виключно за зверненням уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
АТ «КБ «СОЮЗ».

Ліквідатор Криворізького міського підприємства
«Медтехніка» оголошує конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності об’єктів державної власності з
метою продажу в ліквідаційній процедурі. Цілісний
майновий комплекс: комплекс н/ж: літ. В площею
266,8 кв.м., літ.Г площею 336,0 кв.м., Літ. К-1, пло-
щею 118,9 кв.м., Літ. Л площею 105,0 кв.м.; Літ. М,
літ.МІ- 1 площею 201,5 кв.м.; літ.МІІ- 1 площею 63,4
кв.м; літ.Р площею 124,2 кв.м.; літ.И площею 112,7
кв.м., за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Вільгельма
Піка, 24; приміщення площею 518,4 кв.м., за адре-
сою: м. Кривий Ріг, вул. XXII Партз’їзду, будинок 4,
приміщення 717; приміщення площею 45,3 кв.м., за
адресою: м. Кривий Ріг, вул. Олейнікова, 4 а; одно-
поверхова нежитлова будівля площею 122,0 кв.м.,
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Херсонська, 52; лег-
ковий автомобіль М21412 д/н 49-82 ДНА, 1989 р.в.;
вантажна платформа ЗИЛ 431610 д/н 5566 ДНР,
1991 р.в.

Конкурсну документацію (копії сертифікатів, ква-
ліфікаційних свідоцтв, терміни виконання робіт, вар-
тість робіт і т.ін.) направити поштою на адресу:
50002, м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 223/111
за 4 робочі дні до дати проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться о 10-00 за 14 календарних
днів після опублікування за адресою: 50002, м. Кри-
вий Ріг, вул. Кобилянського, 223/111.

Довідки за телефоном: (067) 563-03-08.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Турчак Сергія Федоровича, Калашнікової Люд-
мили Віталіївни, Рєзник Віктора Олександровича, Бабенко (Марчевої)
Тетяни Олексіївни, Хомової Олени Володимирівни, Заболотських Ва-
лерія Васильовича, Ребрової (Сикян) Оксани Вікторівни про стягнення
заборгованості. 

Відповідачі:
Турчак Сергій Федорович (останнє відоме суду місце реєстрації за

адресою: 86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Єрмишина, 2/14);
Калашнікова Людмила Віталіївна (останнє відоме суду місце ре-

єстрації за адресою: 84500, Донецька область, Бахмутський р-н, м.
Часів Яр, вул. З. Космодем’янської, 2/18);

Рєзник Віктор Олександрович (останнє відоме суду місце реєстра-
ції за адресою: 86523, Донецька область, м. Сіверськ, вул. Менжин-
ського, 13);

Бабенко (Марчева) Тетяна Олексіївна (останнє відоме суду місце
реєстрації за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Чай-
ковського, 17/11);

Хомова Олена Володимирівна (останнє відоме суду місце реєс-
трації за адресою: 86391, Донецька область, м. Жданівка, кв-л 1,
10/49);

Заболотських Валерій Васильович (останнє відоме суду місце ре-
єстрації за адресою: 86391, Донецька область, м. Жданівка, вул.
Миру, 1/7);

Реброва (Сикян) Оксана Вікторівна (останнє відоме суду місце ре-
єстрації за адресою: 86400, Донецька область, смт Оленівка Єнакіїв-
ської міської ради, вул. О. Кобилянської, 42), викликаються
18.07.2016 року на 14-00 годину до суду, каб. 204, для участі в роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглядатися за їх відсут-
ності.

Суддя Медінцева Н. М.

Арбітражний керуючий (ліквідатор) Дерлюк Василь Дмитрович
проводить конкурс з визначення організатора аукціону з продажу
майна ТОВ «Муніципальна іпотечна компанія» (01011, м. Київ, вул.
Рибальська, 22, код ЄДРПОУ 31812712), яке складається з кладових
та машиномісця в будинках №6 та №8 по вул. Новомістенській в місті
Суми. Для участі у конкурсі запрошуються особи, які відповідно до
установчих документів мають право на здійснення діяльності з про-
ведення аукціонів. Для участі у конкурсі необхідно подати:

а) заяву про виконання функцій організатора аукціону із зазна-
ченням відомостей про кандидатуру організатора аукціону (повне
найменування юридичної особи, ідентифікаційний код, організаційно-
правова форма, місцезнаходження, номер телефону та інші засоби
зв’язку, а також прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер
облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер
паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповнова-
жена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми осо-
бами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори), а також пропозиції щодо суми винагороди за
проведення аукціону;

б) засвідчені в установленому порядку копії установчих або інших
документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціон;

в) текст проекту договору про проведення аукціону із зазначенням
основних істотних умов договору;

г) довідку, що містить перелік проведених заявником аукціонів,
для підтвердження досвіду у цій сфері не менше 3 років.

Конкурсні пропозиції надсилати на адресу: 01001, м. Київ-1, вул.
Хрещатик, 22, а/с 144-в, арбітражний керуючий Дерлюк Василь Дмит-
рович. Переможець конкурсу визначається за основними критеріями:
наявність права на здійснення діяльності з проведення торгів, достат-
ній, але не менше як три роки, досвід проведення аукціонів, запро-
понована найменша сума винагороди. Кінцевий термін прийняття
заяв та документів 27.06.2016 р. включно. Замовник аукціону Арбіт-
ражний керуючий Дерлюк Василь Дмитрович (01001, Київ-1, вул.
Хрещатик, 22, а/с 144-в, e-mail: akdvd2@gmail.com. Тел. для довідок:
(067) 3628671.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Шепет (Самойлову)
Діану Володимирівну, 13 вересня 1992 року народження,
уродженку с. Тулиголове Кролевецького району Сумської
області, останнє відоме місце реєстрації: Сумська область,
м. Кролевець, 2-й пров. Толстого, буд. 14, як відповідача по
справі № 579/852/16-ц 2/579/209/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Шепет (Самойлової) Діани Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 08 липня 2016 року о
10 годині 00 хвилин у м. Кролевець Сумської області, вул.
Франка, 13.

Суд пропонує Шепет (Самойловій) Д. В. подати письмові
пояснення та всі наявні докази по справі. У випадку неявки
відповідача в судове засідання це оголошення вважається
належним повідомленням, і справа буде розглянута за від-
сутності Шепет (Самойлової) Д. В.

Суддя О. В. Моргун

Кролевецький районний суд Сумської області відпо-
відно до ч. 9 ст.74 ЦПК України викликає Петрову Юлію
Віталіївну, 31 січня 1982 року народження, уродженку 
м. Кролевець Сумської області, останнє відоме місце ре-
єстрації: Сумська область, м. Кролевець, вул. Маяков-
ського, буд. 59, кв. 2, як відповідача по справі 
№ 579/850/16-ц 2/579/207/16 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Петрової Юлії Віталіївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 08 липня 2016
року; о 09 годині 00 хвилин у м. Кролевець Сумської об-
ласті, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Петровій Ю. В. подати письмові пояс-
нення та всі наявні докази по справі. У випадку неявки
відповідача в судове засідання це оголошення вважа-
ється належним повідомленням, і справа буде розгля-
нута за відсутності Петрової Ю. В.

Суддя О. В. Моргун

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів:

Яковенчука Юрія Анатолійовича, 01.07.1986 р.н.
(відоме місце реєстрації: м. Алчевськ, вул. Сармат-
ська, буд. 22, кв. 104 Луганської області) по справі
№ 415/2687/16-ц за позовом Панфілової Алли Гри-
горівни про визнання права власності на спадщину
у судове засідання, що відбудеться 23 червня 2016
року о 13.00 год. в приміщенні суду за адресою: м.
Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд.
38, зал № 2;

Щурова Сергія Вікторовича, 17.07.1967 р.н. (ві-
доме місце реєстрації: м. Алчевськ, вул. Волгоград-
ська, буд. 161, кв. 65 Луганської області) по справі
№ 415/2682/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення забор-
гованості за договором кредиту у судове засідання,
що відбудеться 23 червня 2016 року о 13.30 год. в
приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, Луган-
ської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;

Кондря Сергія Васильовича, 16.02.1977 р.н. (ві-
доме місце: м. Перевальськ, вул. Літовська, буд. 1,
кв. 12 Луганської області) по справі № 415/2700/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приват Банк» про стягнення забор-
гованості у судове засідання, що відбудеться 23
червня 2016 року о 14.10 год. в приміщенні суду за
адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штей-
герська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачам про-
понується надати суду письмові пояснення та запе-
речення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідачів у судове засідання
справу буде розглянуто на підставі наданих суду до-
кументів, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/1728/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Хайбулова Є. М. про стягнення забор-
гованості. Відповідач у справі — Хайбулов Євген Миколайович,
09.09.1985 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, мк-р Сонячний, буд. 33, викликається до суду
на 08 год. 20 хв. 29 червня 2016 року (корп. №2, каб. №21) для
участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/1691/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Мироненко Г.І. про стягнення заборго-
ваності. Відповідач у справі — Мироненко Ганна Іванівна,
21.06.1961 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Ярошенко, 2 провулок, буд. 121, викли-
кається до суду на 08 год. 30 хв. 29 червня 2016 року (корп. №2,
каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/1690/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Бутурлакіна М.М. про стягнення забор-
гованості. Відповідач у справі — Бутурлакін Микола Миколайо-
вич, 25.07.1962 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Паркова, пров. 9, буд. 4, викликається
до суду на 08 год. 40 хв. 29 червня 2016 року (корп. №2, каб.
№21) для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/1693/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Редькіної А.В. про стягнення заборго-
ваності. Відповідач у справі — Редькіна Анна Вікторівна,
13.02.1979 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. 301-ї Донецької Дивізії, буд.7-20, викли-
кається до суду на 08 год. 50 хв. 29 червня 2016 року (корп. №2,
каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх від-
сутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Скадовський районний суд Херсонської області викли-
кає Салухова  Олександра Володимировича, 18.03.1977
року народження, який зареєстрований за адресою: вул.
Червоноармійська, 28, с. Володимирівка Скадовського
району Херсонської області, в судове засідання як відпо-
відача по цивільній справі № 663/646/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Салухова Олександра Володимиро-
вича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 21 чер-
вня 2016 року в приміщенні Скадовського районного
суду Херсонської області за адресою: Херсонська об-
ласть, м. Скадовськ, вул. Мангубінська (Пролетарська),
39, каб. № 6.

В разі неявки до судового засідання справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача за наявними доказами.

Суддя О. Ю. Кустов

Глибоцький районний суд Чернівецької області ви-
кликає Глинського Ігоря Павловича та Глинського Павла
Романовича як відповідачів в судове засідання по 
цивільній справі № 715/779/16-ц, провадження 
№ 2/715/427/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Глинського Ігоря Павловича та Глинського Павла Рома-
новича про стягнення заборгованості на 09 год. 30 хв.
27 червня 2016 року в зал судового засідання Глибоць-
кого районного суду Чернівецької області за адресою:
Чернівецька область, смт Глибока, вул. Борців за волю
України, 2-а.

Останнє відоме місце проживання Глинського Ігоря
Павловича: с. Чагор Глибоцького району Чернівецької
області, Глинського Павла Романовича: м. Чернівці, вул.
Стасюка, буд. 23, кв. 34.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за
наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя Ю. П. Григорчак

Втрачені суднові документи
катера «МИК 0406к» (Судновий білет 
№ 007246 від 12.02.2009) та катера

«МИК 0407к» (Судновий білет № 007247
від 12.02.2009), (судновласник — 

ДУ «Держгідрографія») 
вважати недійсними.

Втрачені правовстановлюючі документи

на пасажирські теплоходи «Азов» 

та «Лебедівка», зареєстровані на ім’я

Мінжинер Галина Митрофанівна, 

вважати недійсними.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію
Представництва «ФЕРРІНГ ФАРМАЦЕВТІ-

КАЛЗ СА», код ЄДРПОУ 26608348, 
місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ,

вул. Радищева, 10/14, від 26 листопада
2008 року, реєстраційний №: ПІ — 4238,
видане Міністерством економіки України,

вважати недійсним.

Втрачений Судновий білет
за № МС 029133 від 18 червня 2004 року

на судно «ALSON 660 Flash» борт 
№ УОА 9164, власник 

Ролевич Олександр Георгійович, 
вважати недійсним.

Втрачені
- Свідоцтво на право власності 

для прогулянкових суден 
- Свідоцтво про плавання під Державним 

прапором України для прогулянкових суден, 
видані на гідроцикл «Polaris USA» борт 

№ UA 0374BD, власник 
Мандрик Ігор Олександрович, 

вважати недійсними.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ло-
моносова, 157) розглядає цивільну справу № 233/1670/
16-ц за позовом Моторного (транспортного) страхового
бюро України до Тумбакова В.В. про відшкодування ви-
трат в порядку регресу, пов’язаних з виплатою страхо-
вого відшкодування.

Відповідач у справі Тумбаков Віталій Вікторович, 20
червня 1975 р.н., останнє відоме місце проживання
якого: м. Макіївка, Донецької області, вул. Ватутіна, про-
їзд 2, буд. 3; м. Макіївка Донецької області, вул. Уро-
жайна, буд. 65, кв. 6, викликається до суду на 22 червня
2016 року о 08.40 годині, каб. № 15, 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 відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Суворовський районний суд міста Одеси викликає
як відповідачів Рощіна Сергія Анатолійовича, Плу-
кара Юрія Івановича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1, у судове
засідання, що відбудеться 24 червня 2016 року о
10.00 годині в приміщенні Суворовського районного
суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чор-
номорського козацтва, 68, зала судових засідань 
№ 15, у якому буде слухатися цивільна справа за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Енергія і газ Україна» до Рощіна Сергія Анатолійо-
вича, Плукара Юрія Івановича про стягнення матері-
альної шкоди. До зазначеного часу відповідачам
пропонується подати до суду заперечення проти по-
зову та відповідні докази. У разі неявки відповідачів
у судове засідання без поважних на те причин
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О. М. Малиновський

Павлоградський міськрайонний суд  Дніпропетровської
області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання
відповідачів:

Цивільна справа № 185/4971/16-ц за позовом ПАТ «Ак-
цент банк» до Бельговського Георгія Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначено на 01 липня 2016 року о

10:10 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135,
каб. 407.

Цивільна справа № 185/4928/16-ц за позовом ПАТ «Ак-
цент банк» до Тулюпи (Шевченко) Ганни Сергіївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначено на 01 липня 2016 року о

10:00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135,
каб. 407. У разі неявки відповідачів у судове засідання
справа згідно з вимогами ЦПК України може бути розгля-
нута за його відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове
засідання відповідачів:

Цивільна справа № 185/4515/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Дегтярьової Ірини Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначено на 01 липня 2016 року

о 10:45 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.

Цивільна справа № 185/4566/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Мельнік Аліни Сергіївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначено на 01 липня 2016 року

о 10:35 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407. У разі неявки відповідачів у судове засі-
дання справа згідно з вимогами ЦПК України може бути
розглянута за його відсутністю.

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

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

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Троїцький 
районний суд Луганської області викликає Грачова Сергія Вік-
торовича в судове засідання, яке відбудеться 23 червня 2016
року о 14.30 год. у залі судових засідань Троїцького районного
суду Луганської області за адресою: смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5а Троїцького району Луганської області.

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

Суддя М. А. Ляшенко

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/344/16-к сто-
совно Таранського Олександра Анатолійовича, 05.08.1979 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК
України. Обвинувачений Таранський О. А. зареєстрований та про-
живає за адресою: м. Луганськ, вул. К. Санюка, буд. 4, кв. 43.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський рай-
онний суд Луганської області викликає Таранського Олександра
Анатолійовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 24
червня 2016 року о 09.30 год. в залі судових засідань Сватівського
районного суду Луганської області, що розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Гашинського М. А., суддів Половинки В. О., Юрченко
С. О.

Суддя М. А. Гашинський

Конотопський міськрайонний суд Сумської області по
справі № 2/577/763/2016, провадження № 577/2122/16-ц за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фак-
торингова компанія «РАНТЬЕ» до Яковенка Сергія Леонідо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором
в сумі 26 430 грн. 61 коп. викликає в судове засідання, яке
відбудеться 1 липня 2016 року о 09 годині 15 хвилин за ад-
ресою: м. Конотоп, Сумської області, вул. Садова, 8, кабінет
№ 8, як відповідача Яковенка Сергія Леонідовича.

Останнє відоме місце проживання Яковенка Сергія Лео-
нідовича: м. Конотоп Сумської області, вул. Клубна, 87. Ін-
шими даними про відповідача суд не володіє.

У разі неявки відповідача в судове засідання та непові-
домлення про причини неявки суд розглядатиме справу за
його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя І. Є. Разумова

В Ірпінський міський суд Київської об-
ласті на 30.06.2016 р. о 15 год. 00 хв.
(№367/4240/16-ц) викликається Ланський
Артем Юрійович по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк»
до Ланського Артема Юрійовича про стяг-
нення заборгованості.

В разі неявки Ланського А. Ю. (Київ-
ська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна,
7) справа буде розглядатися у його від-
сутність.

Суддя Л. П. Саранюк
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Повістка про виклик
Обвинувачена Данілова Валентина Францівна,

02.01.1957 року народження, відповідно до
ст.ст.134, 135, 323 КПК України, викликається о 10
год. 30 червня 2016 року до Хмельницького міськ-
районного суду (м. Хмельницький, вул. Пилипчука,
1, каб. 7, суддя Лунь Р. В., тел.0(382) 61-64-60) для
проведення судового розгляду у кримінальному
провадженні №12015240000000010 за ч. 3 ст.368 КК
України. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені у ст.138 КПК України. Наслідки не-
прибуття на виклик передбачені у ст.139 КПК
України.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-

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

вом Факультету військової підготовки НТУ

«Харківський політехнічний інститут» до Рибакова

Єгора Ігоровича про стягнення суми витрат викликає

як відповідача Рибакова Єгора Ігоровича у судове

засідання на 21.06.2016 р. о 10 год. 00 хв. та пові-

домляє, що в разі неявки справа буде розглянута у

його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/1868/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Павловського А. О. про стягнення заборгованості. Від-
повідач у справі Павловський Альберт Олегович,
20.10.1982 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка-18, вул. Будівельників, буд.
15 а, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 29 червня
2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді
справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/2032/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Хмель Р. П. про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Хмель Роман Павлович, 05.02.1970 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, м-н Сонячний, буд. 19-95, викликається до
суду на 09 год. 10 хв. 29 червня 2016 року (корп. №2,
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/2027/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Федяєва В. В. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Федяєв Вадим Вікторович, 11.08.1967 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, м.
Макіївка, м-н Центральний, буд. 9-68, викликається до
суду на 09 год. 20 хв. 29 червня 2016 року (корп. №2,
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/2020/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ге-
расимової Н. О. про стягнення заборгованості. Відпові-
дач у справі Герасимова Наталія Олександрівна,
02.01.1976 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка, с. Комсомольський, вул. Се-
вастопольська, буд. 23, викликається до суду на 09 год.
30 хв. 29 червня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для
участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/1695/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Лагутіна Ю. Є. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Лагутін Юрій Єгорович, 02.07.1962 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Успенського, буд. 1-25, викликається
до суду на 09 год. 40 хв. 29 червня 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 по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Зінченко Світлана Вікторівна викликається в су-
дове засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідач по цивільній справі
№ 324/430/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Зінченко Світлани Вікторівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 30.06.2016 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи, Запо-
різької області.

Суддя Іванченко М. В.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/1529/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Носка Платона
Михайловича про стягнення заборгованості.

Відповідач Носко Платон Михайлович викликається у су-
дове засідання о 09.30 год. 25 серпня 2016 року у приміщенні
Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської об-
ласті: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, буд. 135, кабінет № 203, суддя Боженко Л. В.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області по-
відомляє Паладій Марину Євгенівну, Паладій Євгена Сергійо-
вича, Суворову Катерину Сергіївну про те, що судовий розгляд
цивільної справи провадження № 2/484/1626/16 за позовом Па-
ладій Сергія Леонідовича до Паладій Марини Євгенівни, Паладій
Євгена Сергійовича, Суворової Катерини Сергіївни про визнання
осіб такими, що втратили право на користування житловим при-
міщенням у зв’язку з відсутністю в ньому без поважних причин
понад один рік призначений на 21 червня 2016 року о 10.00 го-
дині. У вказаний час відповідачам необхідно з’явитися з паспор-
том до суду за адресою: вул. Карла Маркса,18, м. Первомайськ,
Миколаївської області.

У разі неявки відповідачів позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК
України буде розглянутий за їх відсутності на підставі наявних у
справі доказів, та постановлене заочне рішення.

Суддя О. А. Максютенко

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Тертичного Сергія Олексійовича,
24.12.1966 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 14 годину 00 хвилин 27 червня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/698/16-ц за позо-
вом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Тер-
тичного Сергія Олексійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Куй-
бишеве, Куйбишевського району, Запорізької
області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Ряполову Ольгу Іванівну, 19.06.1960 р.н. в
судове засідання, яке призначене на 14 годину 45
хвилин 27 червня 2016 року, для розгляду цивільної
справи № 319/693/16-ц за позовом ПАТ Комерційний
банк «Приват Банк» до Ряполової Ольги Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26-а,
смт Куйбишеве, Куйбишевського району, Запорізь-
кої області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Ситникову Оксану Олександрівну,
19.01.1972 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 09 годину 30 хвилин 30 червня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/689/16-ц за позо-
вом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Сит-
никової Оксани Олександрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйби-
шеве, Куйбишевського району, Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Чужинова Валерія Нарімановича,
27.07.1961 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 14 годину 15 хвилин 27 червня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/696/16-ц за позо-
вом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Чужи-
нова Валерія Нарімановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Куй-
бишеве, Куйбишевського району, Запорізької
області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Іванова Олександра Вікторовича,
07.03.1988 р.н., в судове всідання, яке призначене
на 15 годину 15 хвилин 27 червня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/692/16-ц за позо-
вом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Іва-
нова Олександра Вікторовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Куй-
бишеве, Куйбишевського району, Запорізької
області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Портенка Дмитра Юрійовича, 06.06.1976
р.н., в судове засідання, яке призначене на 09 годину
15 хвилин 30 червня 2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/688/16-ц за позовом ПАТ Комер-
ційний банк «Приват Банк» до Портенка Дмитра
Юрійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Ле-
ніна, 26-а, смт Куйбишеве, Куйбишевського району,
Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Грунь Яну Петрівну, 26.08.1982 р.н., в су-
дове засідання, яке призначене на 14 годину 30 хви-
лин 27 червня 2016 року, для розгляду цивільної
справи № 319/695/16-ц за позовом ПАТ Комерційний
банк «Приват Банк» до Грунь Яни Петрівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт
Куйбишеве, Куйбишевського району, Запорізької
області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє: 27

липня 2016 року о 14.30 год. в приміщенні суду в м.

Нікополі по вул. Шевченка, 201 під головуванням судді

Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається цивільна справа

№ 182/8652/16-ц провадження № 2/0182/886/2016 за

позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Фетісова Сергія Ан-

дрійовича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Фетісову Сергію Андрійовичу необ-

хідно з’явитись в судове засідання на вказаний час.

Нікопольським міськрайонним судом Дніпропет-
ровської області викликається до суду:

- Логвиненко Олександр Анатолійович (останнє
місце проживання: 53208, Дніпропетровська обл., 
м. Нікополь, вул. Газопровідна, буд. 20) на 14 годину
00 хвилин 25.07.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 182/1154/16-ц по суті за позовом ПАТ «Акцент-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Суддя І. О. Кобеляцька-Шаховал 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів 

учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«Карпатські мінеральні води» 

(код ЄДРПОУ 31778022)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпат-

ські мінеральні води» (код ЄДРПОУ 31778022), надалі
— Товариство, повідомляє Вам, що 19 липня 2016 року
о 10.00 годині за адресою м. Київ, вул. Набережно-Лу-
гова, буд. 9, 4 поверх, приміщення № 8, відбудуться по-
зачергові Загальні збори учасників Товариства з
обмеженою відповідальністю «Карпатські мінеральні
води».

Реєстрація учасників проводитиметься з 09.30 години
до 09:55 години за місцем проведення позачергових За-
гальних зборів учасників Товариства.

Перелік учасників, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах учасників Товариства, зазна-
чений в Статуті Товариства, чинна редакція якого
затверджена рішенням Загальних зборів учасників Това-
риства (Протокол № 36 від 15.04.2010 р.), дата реєстрації
19.04.2010 року, номер запису 10701050015002299.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
позачергових Загальних зборів учасників Товариства

(порядок денний):
1. Обрання Голови та Секретаря позачергових За-

гальних зборів учасників Товариства.
2. Про внесення змін до установчих документів То-

вариства.
3. Про виключення учасника із Товариства.
4. Збільшення статутного капіталу Товариства з об-

меженою відповідальністю «Карпатські міне-
ральні води» за рахунок додаткових внесків
учасників Товариства.

5. Визначення розмірів додаткових внесків учасни-
ків Товариства.

6. Перерозподіл часток учасників у статутному капі-
талі Товариства.

7. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Призначення відповідальних осіб та надання по-

вноважень щодо державної реєстрації нової ре-
дакції Статуту Товариства.

В період до дати проведення позачергових Загальних
зборів учасників Товариства та в день проведення поза-
чергових Загальних зборів учасників Товариства учас-
ники мають можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішення з питань порядку
денного, за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова,
буд. 9, 4 поверх, приміщення № 8.

У відповідності з вимогами ст. 61 Закону України «Про
господарські товариства» та п. 6.2.8 Статуту Товариства
повідомлення про проведення Загальних зборів учасни-
ків Товариства направляється на адресу учасників Това-
риства поштою. Телефон для довідок: 044 230-37-02.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє: 27
липня 2016 року о 15.00 год. в приміщенні суду в м.
Нікополі по вул. Шевченка, 201 під головуванням
судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається цивільна
справа № 182/7341/16-ц провадження № 2/2221/2016
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Мараренка Ва-
лерія Васильовича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Мараренку Валерію Васильовичу не-
обхідно з’явитись в судове засідання на вказаний
час.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30 чер-
вня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область смт Чернігівка, вул. Со-
борна, буд. 391, Шиловського Івана Яковича, заре-
єстрованого за адресою: Донецька область, 
м. Кіровське, м-н Гірницький, 9/15 як відповідача по
цивільній справі № 329/132/15-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Шиловського Івана Яковича про
стягнення заборгованості. 

Суддя Н. М. Пода

Франківський районний суд м. Львова викликає

Томашек Олександра Володимировича, останнє ві-

доме місце реєстрації: м. Львів, вул. Остроградських,

буд. 14, кв. 61, у судове засідання, що відбудеться

01.07.2016 року об 11 год. 00 хв. та попереджає, що

у випадку Вашої неявки в дане судове засідання

справа буде заслухана у Вашій відсутності.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30 чер-
вня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна, буд. 391, Стодольського Івана Леонідо-
вича, зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, м. Кіровське вул. Панфіловців, 28/20 як
відповідача по цивільній справі № 414/398/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Стодольського
Івана Леонідовича про стягнення заборгованості.

Суддя Н. М. Пода

В Луцький міськрайонний суд Волинської області
за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 39, каб. 104,
на 11 год. 00 хв. 07 липня 2016 року викликається
як відповідач Кукрішев Олег Олександрович у справі
за позовом Бойко Ганни Григорівни до Кукрішева
Олега Олександровича про позбавлення батьків-
ських прав.

Відповідач має право подати свої докази чи запе-
речення проти позову чи повідомити про них суд.

В разі неявки відповідачів, справа буде розгляда-
тися у його відсутності.

Суддя А. О. Подзіров

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання
відповідача Макіяна Григорія Миколайовича, Макіян Ауріку
Дмитріївну, у справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Дочірній Банк «Сбербанку Росії» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 04 липня 2016 року о

15.30 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
його відсутністю.

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідачів у судове засідання:

— Івіну Ольгу Миколаївну по справі № 433/861/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПриватБанк» до Івіної Ольги Миколаївни про стягнення
заборгованості на 23.06.2016 року на 14-30 год.;

— Кудрявцева Романа Васильовича по справі 
№ 433/890/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «ПриватБанк» до Кудрявцева Романа Васи-
льовича на 23.06.2016 року на 14-20 год.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Цюрупинський районний суд Херсонської області
викликає відповідача Малахова Андрія Валентино-
вича на 11.07.2016 року на 09-45 год. у справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Малахова Андрія
Валентиновича  про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цю-
рупинського районного суду Херсонської області за
адресою: вул. Поштова, 48, м. Цюрупинськ.

У разі неявки в судове засідання відповідачів
справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними
у справі доказами.

Суддя С. П. Савчак

Новомиколаївський районний суд Запорізької об-

ласті (вул. Лесі Українки, 11, смт Новомиколаївка,

Запорізька область, 70101) викликає у судове засі-

дання Пазія Петра Миколайовича, як відповідача на

08 год. 30 хв. 27 червня 2016 року у справі за позо-

вом ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгова-

ності. Наслідки нез’явлення у судове засідання

передбачені статтею 169 ЦПК України.

Суддя С. С. Гасанбеков

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Сахацького Степана Ілліча, який зареєстрований за
адресою: м. Чернівці, вул. Чорнівська, 2, як відпові-
дача по справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться об 11-00 год. 02 сер-
пня 2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Чер-
нівці, вул. Хотинська, 3. Явка до суду є обов’язковою.
У разі Вашої неявки в судове засідання, справу буде
розглянуто у Вашу відсутність за наявними матеріа-
лами.

Суддя Байцар Л. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +12 +17    +27 +32
Житомирська +12 +17    +27 +32
Чернігівська +12 +17    +25 +30
Сумська +12 +17    +25 +30
Закарпатська +12 +17    +29 +34
Рівненська +12 +17    +29 +34
Львівська +12 +17    +29 +34
Івано-Франківська +12 +17    +30 +35
Волинська +12 +17    +29 +34
Хмельницька +12 +17    +29 +34
Чернівецька +12 +17    +30 +35
Тернопільська +12 +17    +29 +34
Вінницька +12 +17    +29 +34

Oбласть Нiч          День
Черкаська +12   +17   +27  +32
Кіровоградська +12   +17   +27  +32
Полтавська +12   +17   +25  +30
Дніпропетровська +12   +17   +27  +32
Одеська +15   +20   +27  +32
Миколаївська +13   +18   +27  +32
Херсонська +15   +20   +27  +32
Запорізька +13   +18   +27  +32
Харківська +12   +17   +25  +30
Донецька +12   +17   +25  +30
Луганська +12   +17   +25  +30
Крим +13   +18   +25  +30
Київ +15   +17   +28  +30

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Виставка — пам’ять
про загиблих
добровольців

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ГЕРОЯМ СЛАВА! У Запорізькому обласному краєзнавчому
музеї відкрилася художня виставка «Білоруси з Україною в сер-
ці», яку організував Міжнародний благодійний фонд «Волошка»
за підтримки департаменту культури, туризму, національностей
та релігій Запорізької ОДА. Це спільний проект українських та
білоруських художників, присвячений  загиблим добровольцям
тактичної групи «Білорусь» — Віталіку Тіліженку (позивний
«Кекс») та Алесю Черкашину (позивний «Тарас»), які воювали
у складі Добровольчого українського корпусу.

Натхненні героїчною боротьбою своїх співвітчизників, митці
зі Спілки художників Білорусі та художнього об’єднання «Паго-
ня» восени 2015 року разом з українським художником Тарасом
Носаром побували в зоні проведення АТО, де працювали над
картинами в околицях донецького аеропорту, в селищі Піски,
біля селищ Волноваха та Новогродівка.

На виставці представлено майже 40 полотен (портретів, пей-
зажів, сюжетних картин) білоруських художників Геннадія Дроз-
дова, Олеся Пушкіна, Олеся Циркунова, Андруся Такінданга,
Олеся Суші, а також українського митця Тараса Носара — чле-
на Національної спілки художників України. Виставка доповне-
на інсталяцією, створеною з речей, знайдених у зруйнованій бу-
дівлі середньої школи селища Піски Донецької області, фото-
та відеоматеріалами.

— Цей художній проект  покликаний показати жахливу воєн-
ну дійсність, — наголосив заступник голови Запорізької ОДА
Едуард Гугнін. — Сподіваємося,  його належно оцінять ветера-
ни, нинішні бійці АТО, волонтери, представники громадських ор-
ганізацій. 

фотофакт

ВЛАСНЕ БАЧЕННЯ. Днями в Національній спілці
художників України відкрилась персональна вистав-
ка відомого майстра живопису  Миколи Канєвсько-
го. Експозиція складається з 50 полотен.  Це й  ві-
домі картини: «Венеція», «Зустріч»,  «Боротьба»,
«Білий птах», і зовсім нові роботи майстра.  Вико-
нані вони у різних техніках та стилях, однак усі спо-
нукають до роздумів щодо власного буття і водно-
час до узагальнення.

Полотна  не розкривають свою сутність з першо-
го погляду. Вони вимагають внутрішньої роботи —
від живого споглядання до абстрактного мислення.

Художник каже, що його полотна кожен може
прочитати по-своєму. Приміром, після  відвідин Іта-
лії з’явилася відома  «Венеція». «Самобутнє  місто
показано таким, яким бачу його, можливо, лише я.
Натомість, коли його споглядатиме хтось інший, то
він побачить щось власне, — каже художник. — Ад-
же світ не такий прямолінійний, як може комусь зда-
ватися». Переконатися в цьому зможуть усі охочі,
якщо відвідають виставку майстра, яка експонува-
тиметься  до 28 червня. 

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Богатира Якова Геннадійовича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Богатир Яків Геннадійович, останнє місце реєстрації
та проживання: Одеська область, Комінтернівський район, с. Свер-
длове, вул. Гагаріна, буд. 12, викликається на 23 червня 2016 року на 
14 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Пронін С. Г.

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ПРОФЕСІЙНО. Першу
частину підготовки до по-
єдинку з Тайсоном Ф’юрі
екс-чемпіон світу в супер-
важкій вазі Володимир Клич-
ко провів в Україні, а наступ-
ні три тижні перебуватиме в

тренувальному таборі в Гоїн-
гу — на австрійському висо-
когір’ї. 

Цього разу українець роз-
почав спаринги набагато ра-
ніше, ніж під час підготовки
до попередніх поєдинків,
проте головна частина бойо-
вої підготовки має пройти
саме в Австрії.

Одним зі спаринг-партнерів
Кличка є боксер з Киргизста-
ну Марат Джуманалієв, зріст
якого становить 212 см. «Во-
лодимир запросив мене на
тренувальну базу, щоб як слід
підготуватися до бою. Він
справив на мене враження
дуже спокійної і культурної
людини. У нас знайшлися

спільні теми для розмови: в
Киргизстані похований його
дідусь», — зазначив Джума-
налієв.

Також в Гоїнг із Кличком
вирушив ще один  спортсмен
— боєць козацького рукопаш-
ного стилю «Спас» Олек-
сандр Захожий, який допома-
гав екс-чемпіонові й в Україні.

Володимир Кличко готується до реваншу

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ЄВРО-2016. Збірна України
рішуче налаштована на другий
матч групового раунду. Зокре-
ма,  голкіпер національної ко-
манди Андрій П’ятов у комента-
рі офіційному сайтові УЄФА
розповів, що після матчу з Ні-
меччиною гравці мали теоре-
тичну сесію і проаналізували
гру. «Багато людей вважають,
що ми гідно зіграли з німцями,
однак тренери довели, що на-
справді було багато помилок.
Моє невдоволення полягає не в
тому, що ми пропустили зі

штрафного, а в тому, що коман-
да мала б значно краще рухати-
ся. Найголовніше, що кожен з
нас розуміє це і робить відповід-
ні висновки, так що у наступних
матчах намагатимемося діяти
якнайкраще».

Андрій визнає: майбутнє ук-
раїнської збірної на турнірі зале-
жить від гри з північноірландця-
ми, яка відбудеться  16 червня.
Водночас голкіпер зауважує, що
майбутній суперник — це коман-
да з чітким британським стилем.

На тому, що не можна недо -
оцінювати підопічних Мартіна
О’Ніла, наголосив і півзахисник
збірної України Руслан Ротань

на прес-конференції в Екс-ан-
Провансі.  

«Збірна Північної Ірландії спо-
відує типовий британський
стиль: добра фізична підготовка,
гра флангами, багато боротьби,
довгі передачі. Немає сенсу на-
зивати прізвища Вашингтона,
Лафферті або Гівена. Важливо,
що до поєдинку з Польщею збір-
на Північної Ірландії не програ-
вала в 10 матчах поспіль, вона
однозначно сильна. Цього су-
перника треба поважати, і ми
його поважаємо», — заявив
Руслан. 

Збірна Північної Ірландії у
другій грі Євро-2016 з коман-

дою України діятиме інакше,
ніж в матчі проти Польщі. Про
це заявив наставник команди
Мартін О’Ніл, якого цитує офі-
ційний сайт УЄФА.

«У матчі з Україною ми гра-
тимемо по-іншому. Від Польщі
завжди йшла загроза в особі
Левандовскі та Міліка. Україна
— потужна команда у всіх ліні-
ях, нам потрібно буде постара-
тися швидко адаптуватися до
їхнього стилю гри», — зазна-
чив тренер.

Чий план на гру виявиться
життєдайним, дізнаємося сьо-
годні. Початок матчу в Ліоні о
19.00.

Північна Ірландія? 
Лише перемога!
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