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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ 

Один з кращих баритонів світу
Василь Сліпак не пошкодував
власного життя, щоб
відстояти незалежність  
і єдність України 

ЦИФРА�ДНЯ

Уряд підтримує
імпорт уживаних
авто

ПРОПОЗИЦІЯ. Кабінет Міністрів підтримав і направив Прези-
дентові пропозицію щодо підписання ухваленого Верховною Ра-
дою Закону України «Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу
ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо
стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів».
Про це йдеться в повідомленні департаменту інформації та кому-
нікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. 

«Законопроект розроблено з метою стимулювання розвитку
ринку автотранспортних засобів в Україні і створення громадянам
України умов придбання доступних легкових автомобілів для влас-
ного користування, — йдеться в повідомленні. — Пільгові умови
ввезення автомобілів поширюються на осіб, які ввозять автомобілі
для власного використання або на користь інших осіб за догово-
рами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручен-
ня, поруки, інших господарських і цивільно-правових договорів або
за рішенням суду, не більше одного автомобіля за рік».

ЦИТАТА�ДНЯ

Ігор ЖДАНоВ: 
«Ми приєднуємося 

до цивілізованих
європейських

держав, які прагнуть
проводити

спортивні події 
за принципами

fairplay».
Міністр молоді та спорту про підписання Конвенції Ради
Європи про безпеку під час футбольних матчів 

48,5% 
українських�громадян�довіряють�новій

патрульній�поліції
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ДОРОЖНІЙ КОНТРОЛЬ

Дніпропетровщина
активізувала ямкові та поточні
ремонти автошляхів 
й підготувала інвестпроекти
капітального будівництва

АКТУАЛЬНО. «УК» нагадує, як змінилися cтавки і пільги 
з 1 липня

РОЗ’ЯСНЕННЯ
Центральної�виборчої�комісії�щодо�заборони�надання�виборцям,�закладам,
установам,�організаціям,�а�також�виборчим�комісіям�та�їх�членам�товарів
(крім�товарів,�що�містять�візуальні�зображення�назви,�символіки,�прапора

партії,�за�умови,�що�вартість�таких�товарів�не�перевищує�три�відсотки�розміру
мінімальної�заробітної�плати),�послуг,�робіт,�цінних�паперів,�кредитів,

лотерейних�білетів,�інших�матеріальних�цінностей�(непрямого�підкупу)�під�час
проведення�проміжних�виборів�народних�депутатів�України�17�липня�2016
року�в�одномандатних�виборчих�округах�№�23�(Волинська�область),�№�27
(Дніпропетровська�область),�№�85�(Івано-Франківська�область),�№�114
(Луганська�область),�№�151�(Полтавська�область),�№�183�(Херсонська

область)�та�№�206�(Чернігівська�область)�
Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів

народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України»

передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не супере-
чать Конституції України та законам України. 

Разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних де-
путатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням ви-
борцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім
товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких
товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів,
кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи на
пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних
цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну
політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кан-
дидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 

Податок на нерухомість:
час платити
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�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Біловодський районний суд Луганської обл.  викликає як відповідачів у судові засідання
для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності:

08.07.16 року
15.10 - Шумський Олександр Валерійович
15.00 - Бондаренко Світлана Миколаївна
13.00 - Кузнєцов Юрій Павлович
14.00 - Брачук Юрій Вікторович
13.30 - Дмитрук Анатолій Іванович
14.30 - Арнаутов Дмитро Олександрович

Суддя Соболєв Є. О.

Попаснянський районний суд Луганської обл. викликає як відповідачів у судові засідання
для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності:

на 11.07.2016 
09.00 - Айвенко Олександр Олександрович
Якщо на вказане судове засідання відповідач не з`явиться, слухання справи буде призна-

чено на 14.07.16 о 08.40 год.
Суддя Мазур М. В.

У разі неявки відповідачів у призначений час або неповідомлення про причини неявки
справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним чином
повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу: за
позовом КС «Залоговое Агенство» до Герман О. Л. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Герман Олександр Леонідович, що проживає за
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. М. Соколовського, 26/38,
викликається на 08.20 годину 08 липня 2016 року до суду для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 7 липня 2016 року о 08.30 годині в при-
міщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28,
Пономаренка Сергія Олександровича (останнє відоме місце прожи-
вання: 71700, Запорізька область, м. Токмак, вул. Революційна, буд.
12), як відповідача в цивільній справі № 328/2305/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Пономаренка Сергія Олександровича про стягнення за-
боргованості. 

Суддя Петренко Л. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 7 липня 2016 року о 14.00 годині в при-
міщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28,
Анастасову Наталю Георгіївну, зареєстровану за адресою: Донецька
область, Старобешівський район, смт Старобешеве, вул. Чехова,
46-А, як відповідачку в цивільній справі № 328/2386/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Анастасової Наталі Георгіївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. 

Суддя Погрібна О. М.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 7 липня 2016 року о 08.40 годині в при-
міщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28,
Шульженка Сергія Вячеславовича (останнє відоме місце прожи-
вання: 71717, Запорізька область, Токмацький район, м. Моло-
чанськ, вул. Чапаєва, буд. 2), як відповідача в цивільній справі №
328/2235/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Шульженка Сергія Вячеславовича
про стягнення заборгованості. 

Суддя Петренко Л. В.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2), роз-
глядає цивільну справу № 2/243/2432/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Штакіної Анастасії Сергіївни, Штакіна
Романа Вікторовича, Якубовської Наталі Анатоліївни, Коршкової Валентини Федорівни про стягнення заборгова-
ності. Останнє відоме місце мешкання відповідача Штакіної Анастасії Сергіївни: Донецька область, м. Горлівка, пр.
Перемоги, буд. 100, кв. 38; останнє відоме місце мешкання відповідача Штакіна Романа Вікторовича: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Бессонова, буд. 27, кв. 42; останнє відоме місце меншання відповідача Якубовської Наталі
Анатоліївни: Донецька область, м. Горлівка, вул. Пушкінська, буд. 50, кв. 47; останнє відоме місце мешкання від-
повідача Коршкової Валентини Федорівни: Донецька область, м. Горлівка, пр. Перемоги, буд. 100, кв. 38.

Відповідачі викликаються до суду на 08 липня 2016 року на 14 год. 00 хв. для участі у судовому засіданні.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове за-

сідання відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутністю.
Суддя О. В. Ільяшевич

Публічне акціонерне товариство 
«Укрсоцбанк»

повідомляє про втрату оригіналів документів, 
які підтверджують право власності Банку 
на нежитлове приміщення, розташоване 
за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, 

48/5 (раніше вул. Володарського, 48/5), а саме: 
Договір купівлі-продажу приміщення 

від 28.08.1996 р.; 
Акт прийому-передачі приміщення 

від 17.09.1996 р.

Лебединський районний суд Сумської області, що
знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Піонер-
ська, 2, каб. № 36 запрошує в судове засідання на
09 годину 00 хвилин 12 липня 2016 року П’ятова
Олега Володимировича як відповідача у справі 
№ 580/643/16-ц за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості. У разі неявки
відповідача без поважних причин, справа буде роз-
глянута у його відсутності за наявними матеріалами
у справі.

Суддя В. А. Стеценко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «КредоБанк» до Котлярової А. Є. про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідачка по справі Котлярова Аліна Євгенівна, яка проживає за
адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Жукова, б. 30, кв. 86, ви-
кликається на 08.00 годину 8 липня 2016 року до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Ватутінський міський суд Черкаської області викликає Коваленка
Миколу Івановича, 8 грудня 1961 року народження, який проживає
в м. Тернопіль, вул. Тарнавського, 8/39, як відповідача по справі 
№ 690/269/16-ц за позовом Глущенко Віри Василівни про визнання
права власності в порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться 8 липня 2016 року о 10 год. 00 хв.
за адресою: м. Ватутіне Черкаської області, вул. Будівельна, 1.

Оголошення вважається належним повідомленням і в разі неявки
відповідача в судове засідання без поважних причин, суд ухвалить
заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

Голова суду В. А. Здоровило

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул.

Грушевського, 17, у залі судових засідань №12, 11.07.2016 року о 09.30 годині відбудеться
підготовче судове засідання в кримінальному провадженні по обвинуваченню Марасанова
Юрія Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,
ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Марасанов Юрій Володимирович, який
зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. 5 Авіагородок, 30.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо по-
відомити про причини неприбуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Бернади Є. В., суддів
Гайду Г. В., Луценко Л. В.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 червня 2016 р. № 450-р
Київ

Про присудження Премії Кабінету Міністрів України
імені Максима Рильського

Присудити Премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2015 рік:

РЯБЧИЮ —  перекладачу — за переклад з французько мовиї
Івану Сергійовичу  на українську мову збірки малої прози Еріка-Емануеля Шмітта

«Двоє добродіїв із Брюсселя».  

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 червня 2016 р. № 456-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених
Міністерству аграрної політики та продовольства на 2016 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних
призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2016 рік,  перерозподіл видатків бюджету
шляхом зменшення їх обсягу за програмою 2802030 «Організація та регулювання діяльності установ ветеринарної медицини
та фітосанітарної служби» у сумі 67886,8 тис. гривень (видатки споживання загального фонду — 35877,8 тис. гривень, з
них оплата праці — 29067,1 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 364,6 тис. гривень; видатки споживання
спеціального фонду 24992,2 тис. гривень, з них оплата праці — 8981,8 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енерго-
носіїв — 690 тис. гривень, видатки розвитку — 7016,8 тис. гривень) і відповідного збільшення обсягу видатків загального
і спеціального фонду та встановлення видатків споживання на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв і видатків
розвитку спеціального фонду за програмою 2801310 «Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромис-
лового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду».

2. Забезпечити:
Міністерству аграрної політики та продовольства — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього

розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 червня 2016 р. № 458-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 
Центральній виборчій комісії на 2016 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних
призначень, передбачених Центральній виборчій комісії на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл
видатків споживання у сумі 7355,1 тис. гривень шляхом:

зменшення їх обсягу за програмою 6741020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»;

збільшення їх обсягу за програмою 6731020 «Проведення виборів народних депутатів України».
2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету після погодження Цен-

тральною виборчою комісією перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження,
з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсного відбору

Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку 
та управління активами, одержаними від корупційних 

та інших злочинів
від 4 липня 2016 року

1. Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон) конкурсна комісія з відбору
кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одер-
жаними від корупційних та інших злочинів (далі – Голова Національного агентства) оголошує про початок прийняття
заяв від осіб, які претендують на участь у конкурсі на посаду Голови Національного агентства.

2. Згідно з статтею 3 Закону Головою Національного агентства може бути громадянин України, який:
1)  має вищу юридичну освіту;
2)  має стаж роботи у галузі права не менше п’яти років;
3)  має досвід роботи на керівних посадах в органах влади, органах місцевого самоврядування, юридичних

особах в Україні або за кордоном чи у міжнародних організаціях не менше трьох років;
4)  володіє державною мовою;
5)  здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я ви-

конувати відповідні службові обов’язки.
3. Відповідно до статті 3 Закону не може бути призначена на посаду Голови Національного агентства особа, яка:

1)  за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2)  має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому зако-

ном порядку, або на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у вигляді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

3)  притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідаль-
ності за вчинення умисного злочину;

4)  не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;
5)  не пройшла спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», перевірки від-

повідно до Закону України «Про очищення влади» або не надала згоди на їх проведення;
6)  не подала відповідно до закону декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або міс-

цевого самоврядування за минулий рік;
7)  впродовж одного року до подання заяви про участь у конкурсі на заміщення цієї посади незалежно від

строку входила до складу керівних органів політичної партії.
4. Заяви та інші передбачені законами документи для участі у конкурсі мають бути надіслані рекомендованим

листом (з повідомленням про вручення) на поштову адресу Кабінету Міністрів України: 01008, 
м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, або особисто передані до Секретаріату Кабінету Міністрів України за адресою:
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, під’їзд 6, поверх 1 (з позначенням на конверті «На конкурс на посаду
Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів»). Прийом документів для участі у конкурсі триватиме з 19 липня до 3 серпня
2016 року.

5. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений у цьому оголошенні строк такі документи:
1)  заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону

України «Про запобігання корупції» та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних»; 

2)  заяву на проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
3)  копію паспорта громадянина України (усіх сторінок, крім порожніх);
4)  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками, затверджену наказом Міністерства

статистики від 26 грудня 1995 р. № 343;
5)  дві фотокартки розміром 4 х 6 сантиметрів;
6)  автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народ-

ження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську
роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наяв-
ність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що
передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної
пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

7)  декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за рік, що передує року, в
якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України «Про за-
побігання корупції»;

8)  копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені, а також копії документів, що підтверджують
стаж та досвід роботи;

9)  медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від
30 липня 2012 р. № 578;

10)  копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
11)  довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
12)  інші документи, які, на думку кандидата, підтверджують професійний досвід, знання та якості, необхідні

для зайняття посади Голови Національного агентства.
6. Адреса електронної пошти для листування: aroamo@kmu.gov.ua.
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оголошення
Опис змін до попередньої версії

Правил обслуговування банківських поточних (крім карткових) ра-
хунків клієнтів корпоративного бізнесу, відкритих 

в Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк»

3.8. У випадку оплати Клієнтом коштів за товари/роботи / послуги, придбання яких
має здійснюватися за процедурами, встановленими законодавством для державних
закупівель, Банк перевіряє наявність звіту про результати проведення процедури за-
купівель та інших документів відповідно до Закону України «Про банки і банківську
діяльність» шляхом їх перегляду в електронній системі закупівель. Банк здійснює пе-
ревірку документів та може вимагати надання додаткових документів у письмовій
формі, що підтверджують виконання Клієнтом вимог законодавства про державні
закупівлі, у тому числі у випадках відсутності доступу до електронної системи заку-
півель. Про необхідність надання додаткових документів Банк усно повідомляє Клі-
єнта. У разі невідповідності документів вимогам Закону України «Про публічні
закупівлі», Банк повертає платіжне доручення без виконання.

9.6. Банк має право повертати  без виконання: 
- заяву про купівлю іноземної валюти за іноземну валюту / заяву про продаж іно-

земної валюти, якщо для виконання цієї операції на МВРУ недостатньо коштів на ра-
хунку Клієнта в іноземній валюті; 

- заяву про купівлю іноземної валюти / заяву про продаж іноземної валюти / заяву
про купівлю іноземної валюти за іноземну валюту, якщо Банк виконує документ про
арешт або примусове списання коштів з рахунку, який використовується Клієнтом
для купівлі або продажу іноземної валюти;

- заяву про купівлю/продаж/обмін іноземної валюти, якщо хоча б один із обов’яз-
кових реквізитів такої заяви не заповнений або заповнений неправильно;

- заяву про купівлю або продаж іноземної валюти в разі відсутності документів,
які потрібні для купівлі іноземної валюти на МВРУ та для здійснення Банком валют-
ного контролю за цією операцією Клієнта;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
В разі повернення заяви про купівлю/продаж/обмін іноземної валюти, у вищезаз-

начених випадках, відповідальний працівник Банку в усній формі повідомляє Клієнту
про причини повернення такої заяви.

На письмовий запит Клієнта Банк надає інформацію у письмовій формі про суму
іноземної валюти, що куплена/продана/обміняна, суму витрат Клієнта у зв’язку з про-
веденням цих операцій та інше. Зазначена інформація надається окремо за кожним
рахунком Клієнта та за кожним видом валют.

Прийнята Банком до виконання Заява про купівлю/продаж/обмін іноземної валюти
може бути відкликана Клієнтом у повній або частковій сумі. Заява про купівлю/про-
даж/обмін іноземної валюти може вважатися відкликаною, якщо до закінчення Опе-
раційного часу дня, який передує дню торгів на МВРУ, Банк отримав лист Клієнта про
таке відкликання. Зазначений лист має бути підписаний уповноваженими особами
Клієнта, які зазначені у «Картці зі зразками підписів і відбитка печатки», та скріплений
печаткою Клієнта (в разі наявності). У такому випадку Клієнт зобов’язаний відшко-
дувати Банку всі витрати, що понесені останнім у зв’язку з прийняттям до виконання
відкликаної (в повній або частковій сумі) Заяви про купівлю / продаж / обмін іноземної
валюти.

11.4. Клієнт зобов’язаний:
- в день укладення Договору надати Банку повний пакет документів, необхідний

для відкриття Рахунку, відповідно до переліку, визначеного нормативно-правовими
актами Національного банку України, а також нормативно-правовими та законодав-
чими актами у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом;

- на запит Банку надати заповнену анкету-опитувальник, документи та/або відо-
мості, необхідні Банку для здійснення заходів з фінансового моніторингу, у тому числі
для з’ясування суті діяльності та\або фінансового стану Клієнта, ідентифікації фізич-
них осіб, які є власниками істотної участі в Клієнті-юридичній особі або мають прямий
чи опосередкований вплив на Клієнта та отримують економічну вигоду від діяльності
Клієнта;

- здійснювати розрахунки протягом встановленого в Банку Операційного часу;
- дотримуватись вимог / рекомендацій Банку в частині оформлення розрахункових

документів у разі якщо такі вимоги / рекомендації направлені на виконання Банком
його контрольних функцій;

- не пізніше наступного Робочого дня після отримання виписки або інших доку-
ментів повідомляти Банк про всі виявлені неточності або помилки у них та/або про
невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. Якщо у п’ятиденний
строк після отримання виписки операція за Рахунком не була оскаржена Клієнтом,
то така операція вважається визнаною ним як вірна;

- у триденний строк з дня, коли йому стало відомо про помилково зараховані на
Рахунок кошти, надати Банку платіжне доручення на повернення цих коштів плат-
нику;

- на підставі отриманої за допомогою Електронної системи платежів виписки по
Рахунку щоденно здійснювати звірку відповідності залишку коштів на Рахунку на кі-
нець Робочого дня із залишками коштів на початок Робочого дня з врахуванням опе-
рацій, проведених у цей день та реквізитів проведених протягом цього дня платежів
відповідно до наданих Банку Електронних розрахункових документів;

- забезпечити доступ до Системи «Інтернет-Клієнт-Банк» (для користувачів зазна-
ченої Системи) виключно Уповноважених та Відповідальних осіб;

- своєчасно надавати Банку відомості про зміни у складі Уповноважених осіб для
заміни засобів захисту

Електронної системи платежів (для користувачів зазначеної Системи);
- забезпечити схоронність Особистого ключа у разі, якщо він зберігається на пе-

реносних пристроях (дискета, USB flash drive тощо);
- у випадку втрати доступу та/або наявності підозри щодо можливості несанкціо-

нованого доступу до технічних та/або технічно-програмних засобів Клієнта
(комп’ютер,  стільниковий телефон та ін.) чи інформації стосовно Особистого та Від-
критого ключів, що забезпечує доступ до поштової скриньки, терміново повідомити
про це Банк для оперативного припинення надсилання інформації;

- напередодні дня отримання готівкових коштів (в т.ч. розмінної монети) надавати
Банку замовлення на зняття коштів з Рахунку, на їх обмін на розмінну монету з за-
значенням суми, яку необхідно отримати, обміняти в усній чи письмовій формі (для
здійснення операцій за Рахунком в національній валюті);

- протягом 3 (трьох) Робочих днів з моменту внесення змін до установчих доку-
ментів надавати Банку нотаріально засвідчені копії відповідних змін. У випадку вне-
сення змін до установчих документів Клієнта, який є нерезидентом, він зобов’язаний
надати Банку нотаріально засвідчені копії таких змін протягом 30 (тридцяти) Робочих
днів;

- письмово повідомляти Банк про зміну інформації, що надавалася Банку, у тому
числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), протягом 10 Робочих
днів з дати таких змін;

- здійснювати оплату вартості Послуг Банку у розмірі, визначеному Тарифами, в
порядку, встановленому цими Правилами;

- з метою належного виконання своїх обов’язків щодо оплати вартості наданих
Банком Послуг, у разі відсутності коштів на Рахунку, здійснювати своєчасне попов-
нення Рахунку грошовими коштами для забезпечення Банку можливості здійснювати
договірне списання коштів з Рахунку Клієнта;

- щорічно, в строк до 1 лютого поточного року, підтверджувати в письмовій формі
залишок коштів на Рахунку станом на 1 січня. У випадку неотримання Банком під-
твердження залишків коштів на Рахунках Клієнта протягом зазначеного строку, за-
лишок коштів вважається підтвердженим Клієнтом;

- щорічно, в строк до 1 квітня поточного року, інформувати банк в разі наявності
обставин, які вказують, що понад 50% доходів, отриманих за минулий фіскальний
рік, класифікуються як пасивні (доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів,
страхових виплат і відшкодувань, а також роялті) або доходи отримані від надання
майна в оренду;

- надавати на вимогу Банку додаткові відомості/документи для проведення його
поглибленої ідентифікації;

- повідомити Банк про наявність в нього статусу замовника згідно з Законом Ук-
раїни «Про публічні закупівлі» за формою, встановленою внутрішніми нормативними
документами Банку, до подання до Банку документа на здійснення оплати. Ненадання
такого повідомлення підтверджує відсутність у Клієнта вищезазначеного статусу;

- дотримуватись умов Договору, цих Правил та виконувати вимоги чинного зако-
нодавства України, в тому числі чинних нормативно-правових актів Національного
банку України та внутрішніх нормативних актів Банку, які встановлюють порядок від-
криття та ведення рахунків та здійснення розрахунково-касових операцій.

Ліцензія НБУ №5 від 05.10.2011 року. ЮніКредит Банк

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, Донецької
області, вул. Банкова буд. 39А) розглядає цивільну справу за позовом Лупоносової Марини
Геннадіївни до Бешко Вікторії Геннадіївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог
виконком Добропільської міської ради Донецької області про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач Бешко Вікторія Геннадіївна, останнє відоме місце мешкання якої: вул. Пів-
денна, буд. 4, кв. 22, м. Білозерське, м. Добропілля, Донецької області, викликається до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області, як відповідач по цивільній справі за
позовом Лупоносової М. Г. до Бешко В. Г., третя особа виконком Добропільської міської
ради Донецької області про визнання особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 08 липня 2016 року о 09.30 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У випадку неприбуття до судо-
вого засідання відповідача, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у відсутність відповідача на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухва-
лено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

В провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знахо-
диться цивільна справа за позовом Москалюка Сергія Петровича до Діденка
Миколи Федоровича про стягнення заборгованості за договором позики, про-
центів від суми позики, інфляційних витрат, трьох відсотків річних.

Повідомляємо вас, що судове засідання по даній цивільній справі у зв’язку
із вашим клопотанням відкладено на 14 год. 40 хв. 27 липня 2016 року і відбу-
деться в приміщенні суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб.
215.

Вам необхідно з’явитися в судове засідання та надати всі документи в ори-
гіналі та копіях, що стосуються суті позовних вимог, а також паспорт та іденти-
фікаційний код в оригіналі та копіях.

Суд зобов’язує вас надати підтверджуючі документи перебування на лікар-
няному та попереджає, що у разі вашої повторної неявки незалежно від причин
справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Н. П. Маценко

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Каліну Наталію Михай-
лівну про те, що судове засідання у справі за позовом Беня А. В. до Каліни
Н. М., Новікової Л. І. про визнання недійсним договору купівлі-продажу,
визнання права власності, витребування майна з чужого незаконного во-
лодіння, відбудеться у приміщенні Подільського районного суду м. Києва
(м. Київ, вул. Хорива, 21, зал. с.з. № 6) під головуванням судді Васильченка
О. В. 15 липня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. Представник по-
винен мати при собі довіреність та документ, що посвідчує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин справа буде роз-
глянута за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля, До-
нецької області вул. Банкова буд. 39А) розглядає цивільну справу за позовом Бонда-
ренко Наталії Володимирівни та Бондаренка Олександра Ігоровича до Бондаренка
Ігоря Володимировича про втрату права користування житловим приміщенням.

Відповідач Бондаренко Ігор Володимирович, останнє відоме місце мешкання
якого: вул. Яблонева, 2, Балаклавський район, м. Севастополь, АР Крим, викликається
до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, як відповідач по цивіль-
ній справі за позовом Бондаренко Н. В. та Бондаренка О. І. до Бондаренка І. В. про
втрату права користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 18 липня 2016 року о 10:00 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У випадку непри-
буття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі наявних у
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Кагарлицький Віктор Михайлович, зареєстрований за адресою: м. Київ,
вул. Горлівська, 124/4, кім. 231, викликається як відповідач Дарницьким
районним судом м. Києва в судове засідання, яке відбудеться 29 серпня
2016 року о 15 год. 30 хв. у цивільній справі за позовом ПАТ «АК «Київво-
доканал» до Кагарлицького Віктора Михайловича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням у гурто-
житку.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Леонтюк Л. К. в
приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: 02099, 
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, каб. 4, зал. 5.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута у
його відсутності з урахуванням наявних у справі доказів відповідно до чин-
ного законодавства.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк (Дзер-
жинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до Здор Наталії Пилипівни,
Здор Анатолія Миколайовича, Здор Ярослава Анатолійовича про стягнення
заборгованості. Відповідачі по справі Здор Наталія Пилипівна (зареєстро-
вана за адресою: 83119, м. Донецьк, вул. Щетиніна, 7/93), Здор Анатолій
Миколайович (зареєстрований за адресою: 83119, м. Донецьк, вул. Щети-
ніна, 7/94), Здор Ярослав Анатолійович (зареєстрований за адресою:
83119, м. Донецьк, вул. Щетиніна, 7/29), викликаються на 22 серпня 2016
року на 13.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя В. В. Андреєв

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Бур-
кун Вікторію Миколаївну, 10.04.1994 року народження, що 15 липня 2016 року
о 09 годині 15 хвилин в залі судового засідання Роздільнянського районного
суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Євро-
пейська, 37-А, відбудеться судове засідання по цивільній справі № 511/772/16-ц,
провадження № 2/511/434/16, за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «Приват Банк» до Буркун Вікторії Миколаївни про стягнення
заборгованості по кредитному договору.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу Буркун Вікторії Мико-
лаївні подати пояснення, заперечення та усі наявні у неї докази по справі осо-
бисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за відсутністю
відповідача Буркун Вікторії Миколаївни, або її представника за наявними у
справі доказами.

Суддя О. В. Іванова

Шаргородський районний суд Вінницької області викликає в судове
засідання на 14.07.2016 року на 13 годину Пономарчука Євгена Бо-
рисовича (останнє відоме місце проживання: вул. Челябинська, 11,
кв. 162, м. Київ) як відповідача у цивільній справі № 152/355/16-ц за
позовом Черній Надії Василівни до Пономарчука Євгена Борисовича,
Печерського районного відділу ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві, ПАТ
«Універсал Банк» про виключення з опису арештованого майна.

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

Суддя Славінська Н. Л.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні справи: за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Смирнової Т. М. про стягнення заборгованості; за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Ткаченко Н. В. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Смирнова Тетяна Миколаївна, що проживає за адресою:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Болотнікова, б. 1, кв. 258, викликається на
08.00 годину 11 липня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Ткаченко Наталя Володимирівна, що проживає за ад-
ресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Димитрова, б. 35, кв. 7, викликається
на 08.10 годину 11 липня 2016 року до суду для участі у розгляді 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 розглянута за їх відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Рибачек Валентина
Кіндратовича, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Вишго-
родська, 23 про те, що судове засідання по справі 758/2478/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РОЗВИТКУ» до Рибачек Валентина Кіндратовича про стягнення
заборгованості, відбудеться 18 липня 2016 р. о 12 год. 30 хв. в при-
міщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під головуванням
судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка або явка вашого представника є
обов’язковою. В разі вашої або вашого представника неявки буде по-
становлено рішення.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК
України, викликає Шинка Олексія Миколайовича, 05.03.1990 року народження,
уродженця с. Зноб Трубчевське Середино-Будського району Сумської області,
зареєстрованого: м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 86, як відповідача
по справі №579/787/16-ц, пр. №2/579/192/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Шинка Олексія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Справа призначена до попереднього судового засідання на 09 годину 00 хви-
лин 11 липня 2016 року та до розгляду на 09 годину 15 хвилин 11 липня 2016
року в приміщенні Кролевецького районного суду (м. Кролевець Сумської об-
ласті, вул. Франка, 13).

Суд пропонує Шинку О. М. подати письмові пояснення та всі наявні докази по
справі. У випадку неявки відповідача в судове засідання, оголошення вважається
належним повідомленням і справа буде розглянута за відсутності Шинка О.М.

Суддя Г. І. Сіра

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК
України, викликає Стожка Вадима Євгенійовича, 3 червня 1980 року народ-
ження, уродженця міста Кролевець Сумської області, як відповідача по справі
№579/894/16-ц, пров. №2/579/226/16 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «Приватбанк» до Стожка Вадима Євгенійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду у відкритому судовому засіданні на 1 серпня
2016 року о 10 годині 30 хвилин за адресою: м. Кролевець Сумської області,
вул. Франка, 13.

Суд пропонує Стожку В. Є. подати письмові пояснення та всі наявні докази
по справі. У випадку неявки відповідача в судове засідання, оголошення вва-
жається належним повідомленням і справа буде розглянута за відсутності
Стожка В. Є.

Суддя О. В. Бєгунова

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє,
що 14 липня 2016 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за
адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104 Херсонської
області, відбудеться судовий розгляд по цивільній справі 
№ 652/135/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приват-Банк» до Корюкіна Дмитра Миколайовича про стягнення за-
боргованості.

В судове засідання на вищевикладений час викликається відпові-
дач Корюкін Дмитро Миколайович, 03.12.1978 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини
неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність від-
повідача на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Дригваль В. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відповідачів: Лісного
Олександра Вікторовича, 16.07.1977 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Войнич, буд. 40, та Чернецова Віталія Мико-
лайовича, 14.07.1975 року народження, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Торез, вул. Овражна, буд. 15, у судове засідання, яке призначене на 09 год.
20 хв. 3 серпня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/316/16-ц за позовом
ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Лісного О. В., Чернецова В. М. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 71001,
Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Центральна, 26А. Копію позову та доданих
матеріалів можна отримати в суді за вищевказаною адресою або через «Електронний
суд» e-court.mail.gov.ua

Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на їх
підтвердження. У випадку неявки відповідачів у судове засідання та неповідомлення
суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за їхньої відсутності за на-
явними у справі доказами.

Суддя Р. С. Солодовніков

Шевченківський районний суд м. Чернівців викликає Зарубайко Ге-
надія Васильовича, 14.09.1986 р. н., зареєстрованого в м. Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 75/45 як відповідача по справі за позовом Ко-
валенко О. В. до відповідача про захист права власності.

Судове засідання відбудеться 18 липня 2016 року о 09.45 год. за
адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна 4, кабінет № 19. Ваша
явка обов’язкова і у випадку неявки в судове засідання справа буде
розглянута у вашу відсутність.

Суддя В. Г. Смотрицький

Комсомольський міський суд Полтавської області викликає Пилипенка Віталія
Володимировича (останнє відоме місце проживання: Полтавська область, м. Го-
рішні Плавні (Комсомольськ), вул. Першопрохідців, буд. 5, кв. 172) як відповідача
в судове засідання в цивільній справі за позовом Довгун Галини Вікторівни до
Пилипенка Віталія Володимировича про визнання нечинними рішення зборів.

Судове засідання відбудеться 18 липня 2016 року о 10 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні (Комсомольськ),
вул. Гірників, 17. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Т. В. Окунь
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В Ірпінський міський суд Київської області на
14.07.2016 р. об 11 год. 30 хв. (№ 367/7881/16-ц),
викликається Губарєва Наталія Андріївна, Губарєва
Ольга Миколаївна, по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості.

В разі неявки Губарєвої Н. А., Губарєвої О. М. (Ки-
ївська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа
буде розглядатися у їх відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає як відповідача Ковальчук Олену Вік-
торівну у цивільній справі № 277/241/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Ковальчук Олени
Вікторівни про стягнення заборгованості в судове
засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 27
липня 2016 року за адресою: Житомирська область,
смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2. У разі неявки
судове засідання буде проведено за відсутності Ко-
вальчук О. В.

Суддя І. І. Дармограй

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАКІЇВКОКС» (код ЄДРПОУ 32598706, Донецька
область, м. Макіївка, вул. Горького, 1, тел. (0623) 22-
23-14, 22-31-44) повідомляє, що з 01.01.2016 р. під-
приємство припинило виробництво та реалізацію
компонента моторних палив ароматичного (КМПА)
ТУ У 20.1-00190443-034:2014 та, починаючи з
01.01.2016 р., нікому не оформлювало Сертифікатів
якості на вказану продукцію.

Таким чином, Сертифікати якості ПРАТ «МАКІЇВ-
КОКС» на компонент моторних палив ароматичний,
які датовані після 01.01.2016 р., є недійсними.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Антощук
Ганну Миколаївну, 04.03 1976 р.н.. як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 426/7057/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційного банку «Приватбанк» до Антощук Ганни
Миколаївни про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 11 липня 2016 року о 09.45 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Канівський міськрайонний суд викликає як відповідача
Василенко Інгу Олександрівну по справі № 697/876/16-ц за
позовом Боровського Сергія Миколайовича до Василенко
Інги Олександрівни про усунення перешкод у спілкуванні з
дитиною та її вихованні та визначення порядку спілкування
з дитиною в судове засідання, яке відбудеться 14.07.2016
року о 09 год. 00 хв. та 21.07.2016 року о 09 год. 00 хв. в
приміщенні суду за адресою: Черкаська область, м. Канів,
вул. Леніна, 88.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи. У
разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наяв-
ними матеріалами, на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя Г. С. Русаков

Жашківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання як відповідача: Нось
Олексія Леонідовича місце реєстрації: вул. Костром-
ська, 29а, м. Жашків, Черкаська область, 19200, по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 20.07.2016 року о 09 год.
30 хв. за адресою: 19200, вул. Благовісна (Чапаєва),
8, м. Жашків, Черкаська область.

У разі неявки Нось Олексія Леонідовича на судове
засідання справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя В. Ф. Скрипник

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-

ласті викликає Касьяна Володимира Ігоровича по

цивільній справі № 357/5111/16-ц за позовом Пуб-

лічного акціонерного товариства «Київобленерго»

про стягнення коштів за електроенергію на

18.07.2016 року об 11 год. 00 хв. Адреса суду: м. Біла

Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал суду № 4.

Суддя О. В. Бондаренко

В провадженні Коростишівського районного суду Жито-
мирської області перебуває цивільна справа № 280/625/16-ц
за позовом Руденської Ганни Вікторівни до Руденського Єв-
генія Валерійовича про стягнення аліментів.

Судовий розгляд справи відкладено на 13 липня 2016
року об 11 год. 00 хв. в Коростишівському районному суді
за адресою: м. Коростишів, вул. К. Маркса, 52, суддя Пасіч-
ний Т.З., тел. 5-09-70.

В судове засідання викликається як відповідач: Руден-
ський Євгеній Валерійович, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Коростишів, вул. Більшовицька, 147, кв.14.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа буде розглянута у його відсутність за наявними до-
казами.

Суддя Т. З. Пасічний

Деснянський районний суд м. Києва викликає Со-
ценко Ельвіру Миколаївну, в зв’язку з розглядом цивіль-
ної справи за позовом Моторного (транспортного)
страхового бюро України до Соценко Е. М. про відшко-
дування в порядку регресу витрат, пов’язаних з випла-
тою страхового відшкодування, у відповідності до вимог
ст. 76 ЦПК України, на 25.07.2016 року о 09.30 год. за
адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 36. У разі
неявки відповідачки або її представника в судове засі-
дання, без поважних на те причин, справа буде розгля-
нута за її відсутності на підставі наявних у ній доказів. 

Суддя І. В. Клочко

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вулиця Коломенська, 18) викликає в
судове засідання на 11 годину 00 хвилин 8 липня 2016
року Рибаченко Ларису Василівну, як відповідачку в
справі за позовом Лисака Андрія Федоровича до Риба-
ченко Лариси Василівни про стягнення боргу.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини не-
явки, справу буде вирішено без участі Рибаченко Лариси
Василівни за наявними в ній доказами і постановлено
заочне рішення.

Суддя Кімстачов О. С.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Гераси-
менка Сергія Володимировича, що судове засідання у справі
за позовом Герасименко Т. Ю. до Герасименка С. В., за
участю третьої особи - Служби у справах дітей Дніпропет-
ровської райдержадміністрації про позбавлення батьків-
ських прав, відбудеться в приміщенні Подільського
районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал с.з.
№ 6) під головуванням судді Васильченка О. В. 20 липня
2016 року о 12 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова.
Представник повинен мати при собі довіреність та документ,
що посвідчує його особу.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин,
справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі на-
явних у ній доказів. 

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Мі-
рошнікова Миколи Валентиновича про стягнення забор-
гованості за договором кредиту.

Відповідач Мірошніков М. В. викликається до каб. 
№ 6 суду на 15 липня 2016 року о 09 годині 00 хвилин,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутність за наявними дока-
зами. 

Суддя Бєлоусов А. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Гаращенка Сергія Володимировича до Пономарьової Кристини
Ігорівни про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщенням.

Відповідачка по справі: Пономарьова Кристина Ігорівна (ад-
реса: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна, 73/91) виклика-
ється на 08.07.2016 року о 10 год. 30 хв. до суду, кабінет №307,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Перчук C. O. до Осокіної О. П., третя особа: Управління молодіж-
ної політики та у справах дітей Артемівської міської ради, про
позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на дитину.

Відповідачка по справі: Осокіна Олена Петрівна (адреса: До-
нецька обл., м. Бахмут, пров. 2-й Казацький (Пролетарський),
15), викликається на 08.07.2016 року об 11 год. 00 хв. до суду,
кабінет № 307, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ТОВ «Бахмут-Енергія» до Шманіна Олександра Миколайовича
про стягнення заборгованості за теплову енергію.

Відповідач у справі: Шманін Олександр Миколайович, ос-
таннє відоме суду місце мешкання: 84500, Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Садова, 138/39, викликається на 8 липня 2016 р.
о 09 год. 30 хв. до суду (каб. №203), для участі у розгляді справи
по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки. За інших обставин
розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Дубовик Р. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Mиру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Заікіна Володимира Михайловича до Сердюка Миколи Олексан-
дровича про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщенням.

Відповідач у справі: Сердюк Микола Олександрович, який
мешкає за адресою: м. Бахмут Донецької області, вул. Визволи-
телів Донбасу, 23, кв. 30, викликається на 11.30 годину 8 липня
2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України, справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Приморський районний суд м. Маріуполя Донець-
кої області викликає обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальному провадженню за
обвинуваченням Файцницького Євгена Едуардовича
у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке відбудеться
08.07.2016 року о 13.00 годині в приміщенні суду за
адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-а, каб.
37.

Суддя Сараєв І. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/2559/2016 за позовом Веп-
рицького Андрія Віталійовича до Веприцької Юлії Сергіївни
про розірвання шлюбу. Відповідачка у справі: Веприцька
Юлія Сергіївна, останнє відоме місце мешкання якої: м. Гор-
лівка, вулиця Армійська, будинок 10, квартира 65, виклика-
ється до суду на 28 липня 2016 року о 9 годині 30 хвилин,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Гулідової Олесі Юріївни до Гулідова Олексан-
дра Олександровича про стягнення аліментів на утримання ди-
тини.

Відповідач по справі: Гулідов Олександр Олександрович,
30.08.1982 року народження, мешкає: м. Єнакієве, вул. Вільямса,
38/2, фактично проживаючого: м. Єнакієве, вул. Гагаріна, 2а/37,
викликається на 08.07.2016 року о 08 годині 40 хвилин до суду,
кабінет № 312, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н. М.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області
(87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231) розглядає ци-
вільну справу за позовом Тімоніної Наталії Георгіївни до Тімоніна
Максима Володимировича, Тімоніна Олександра Володимиро-
вича про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням.

Відповідачі: Тімонін Максим Володимирович та Тімонін Олек-
сандр Володимирович викликаються на 08.07.2016 року о 14
год. 30 хв. до Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донець-
кої області, каб. № 11, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за їхньої відсутності. 

Суддя Іванченко А. М.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Мартиновського Івана Васильовича, місце
перебування якого невідоме, що судовий розгляд по цивіль-
ній справі провадження № 2/484/1564/16 р. за позовом ТОВ
«Порше Мобіліті» до Мартиновського Івана Васильовича
про стягнення заборгованості та збитків відповідно до кре-
дитного договору, відкладено на 15.07.2016 року о 09.00 го-
дині. На призначений час відповідачу слід з’явитись до
Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області
з паспортами.

У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України, буде розглянутий за його відсутності на під-
ставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене за-
очне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання по цивільній справі як відповідача
Тетеріна Олександра Олександровича, 21 листопада
1975 року народження, за позовом ТОВ «Кредекс
Фінанс» про звернення стягнення на предмет за-
стави. Судове засідання відбудеться о 12 год. 11
липня 2016 р.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 3, каб.
34.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове
засідання, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя В. П. Гончарук

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає
ПАТ «Філдес Україна», адреса реєстрації: 65012, м. Одеса,
вул. М. Арнаутська, 12-14, адреса в договорі: 01024, м. Київ,
вул. Лютеранська, б. 21/12, кв. 3, у судове засідання як від-
повідача по цивільній справі № 131/996/16-ц за позовом
Смоляна Сергія Павловича до ПАТ «Філдес Україна» про за-
хист прав споживача та стягнення коштів.

Судове засідання призначено на 09 год. 00 хв. 25 липня
2016 року в залі засідань Іллінецького районного суду Він-
ницької області за адресою: м. Іллінці, вул. Європейська, 28.

В разі неявки в судове засідання відповідача справу буде
розглянуто за його відсутності.

Суддя М. В. Шелюховський

Богуславський районний суд Київської області, у
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/468/16-ц
за позовом Нагорної Аліни Василівни до Нагорного
Івана Олександровича про розірвання шлюбу, ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 18 липня
2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою: вул. Франка,
29-А, м. Богуслав Київської області, як відповідача
Нагорного Івана Олександровича, 19 травня 1992
року народження (зареєстрований: вул. Незалеж-
ності, 71, с. Маслівка Миронівського району Київ-
ської області).

Суддя В. М. Корбут

До Ужгородського міськрайонного суду викликається Кадіт Наталія Володимирівна,
зареєстроване місце проживання (перебування) якої невідомо, останнє місце реєс-
трації: м. Ужгород, пр. Свободи, 63/38, як відповідачка по справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Кадіт Наталії Володимирівни про стягнення заборгованості, на су-
дове засідання, яке відбудеться 22 липня 2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Уж-
городського міськрайонного суду за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53.

Суддя О. А. Придачук

Оболонський районний суд м. Києва викликає Бабій Оксану Дмитрівну як відпові-
дача по цивільній справі № 2/756/2645/16 за позовом Публічного акціонерного това-
риства Банк «ТРАСТ» до Бабій Оксани Дмитрівни про стягнення заборгованості на 5
серпня 2016 року об 11.00 годині.

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.

Втрачену основну круглу печатку
Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Іскра», с. Нечаєве,
Шполянського району, 

Черкаської області, 
код ЄДРПОУ 03790439 – 

вважати недійсною.

Сколівський районний суд Львівської
області викликає Квасівку Ольгу Микола-
ївну в судове засідання як відповідача у
цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Квасівки Ольги
Миколаївни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться о 15 год.
30 хв. 09.08.2016 р. у приміщенні суду за
адресою: м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8
Львівської області.

У випадку неявки відповідача Квасівки
Ольги Миколаївни справу буде розгля-
нуто у її відсутності на підставі наявних у
ній доказів. 

Суддя Ясінський Ю. Є.

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул.
Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Гоца Олександра Івановича, Гоц Наталі
Євгенівни про стягнення заборгованості. Від-
повідачі по справі: Гоц Олександр Іванович,
Гоц Наталя Євгенівна (зареєстровані за ад-
ресою: 85200, м. Дзержинськ, вул. 50-річчя
Жовтня, 30/35), викликаються на 29 липня
2016 року о 13.15 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя С. С. Бабенко

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул.
Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Заіки Леоніда Івановича про стягнення за-
боргованості. Відповідач по справі: Заіка
Леонід Іванович (зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Юмашева, 51/2), ви-
кликається на 12 серпня 2016 року о 10.00
год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя В. В. Андреєв

Могилів-Подільський міськрайонний суд
Вінницької області викликає в судове засі-
дання Шинкарюка Сергія Дмитровича (ос-
таннє місце проживання: м. Севастополь,
вул. Баумана, 6, кв. 8), для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Шинкарюк Людмили
Григорівни до Шинкарюка Сергія Дмитро-
вича про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначено на
21.07.2016 о 09 годині 00 хвилин у примі-
щенні Могилів-Подільського міськрайонного
суду Вінницької області за адресою: Він-
ницька обл., м. Могилів-Подільський, вул.
Сагайдачного, 1/30. Заяву розглядає суддя
Жикевич Т. Б. У разі неявки Шинкарюка С. Д.
у судове засідання позовна заява буде роз-
глянута за його відсутності.

Конотопський міськрайонний суд Сум-

ської області викликає Гагіна Сергія Ана-

толійовича як відповідача по цивільній

справі № 2/577901/16 за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк» до Гагіна Сергія Анатолійо-

вича про стягнення боргу в судове засі-

дання, яке відбудеться 20 липня 2016

року о 08 год. 15 хв. у приміщенні суду за

адресою: Сумська область, м. Конотоп,

вул. Садова, 8, каб. № 15, тел. 6-31-68.

При собі необхідно мати паспорт.

Суддя Т. А. Буток
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 6 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +11 +16    +21 +26
Житомирська +11 +16    +21 +26
Чернігівська +11 +16    +21 +26
Сумська +11 +16    +20 +25
Закарпатська +11 +16    +21 +26
Рівненська +11 +16    +21 +26
Львівська +11 +16    +20 +25
Івано-Франківська +11 +16    +21 +26
Волинська +11 +16    +20 +25
Хмельницька +11 +16    +21 +26
Чернівецька +11 +16    +23 +28
Тернопільська +11 +16    +21 +26
Вінницька +11 +16    +23 +28

Oбласть Нiч          День
Черкаська +11   +16   +21  +26
Кіровоградська +11   +16   +21  +26
Полтавська +11   +16   +21  +26
Дніпропетровська +11   +16   +21  +26
Одеська +15   +20   +25  +30
Миколаївська +13   +18   +24  +29
Херсонська +13   +18   +24  +29
Запорізька +12   +17   +21  +26
Харківська +11   +16   +20  +25
Донецька +12   +17   +21  +26
Луганська +11   +16   +21  +26
Крим +13   +18   +24  +29
Київ +13   +15   +23  +25

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фотофакт

У Холодному Яру досі
воюють 

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. У самому серці Холодного Яру — в селі
Грушківка Кам’янського району — вдруге відбувся «Фести-
валь нескореної нації «Холодний Яр», на який з’їхалися па-
тріоти з усіх куточків України. Українська музика, історичні
та літературні диспути (або, як назвали організатори фести-
валю, гутірки) з відомими людьми, спортивні змагання  тощо.  

Учасники  дізнавалися щось нове про історію свого народу,
краю. Самі співали і слухали виступи бардів, майстрів сцени,
революційно-поетичні читання молодих поетів. Серед гостей
— і бійці, які прибували просто із зони АТО. З різних міст
з’їхалися й волонтери. Вирішили: три фестивальні дні не по-
лишатимуть  цього чарівного лісу, житимуть веселою юрбою
в наметовому містечку.

Як і торік, фест безплатний і безалкогольний. Екскурсії
Холодним Яром, військово-патріотичні майстер-класи, тур-
нір з міні-футболу, перегляд патріотичних художніх фільмів,
тематичний майданчик Інституту національної пам’яті, де
презентували проекти та інформаційно-просвітницькі мате-
ріали закладу, представили фотодокументальні стенди «Ук-
раїнська Друга світова», «Спротив геноциду», провели ці-
каві лекції, зокрема про історію ОУН і УПА, антикомуністич-
ний спротив українського селянства напередодні Голодомо-
ру — всі ці та інші заходи залишили в серцях учасників не-
забутній слід. 

Зустрічі з відомими письменниками — фестивальні род-
зинки, які викликають особливий інтерес. Одна з таких — від-
верта розмова з Василем Шкляром. Він пише роман про бо-
ротьбу Української повстанської армії, який стане частиною
великого циклу про українсько-російську війну, Цикл почався
з «Чорного ворона», потім — «Маруся». Від періоду визволь-
ної війни 1917—1920-х років письменник перейшов до сучас-
ної війни, хоча й не хотів братися за цю тему, адже її, на дум-
ку майстра пера, ще слід добре осмислити. Але натрапив на
історію, яка зачепила за живе. Не стримався й написав про
«Азов» (роман «Чорне сонце. Дума про братів азовських»). 

— Фестиваль — передовсім  інформаційно-просвітницький
захід. Нині це ще один фронт. На сході України — війна за те-
риторію, а тут — за думки українців. Адже розповідаємо гос-
тям про невідомі сторінки історії, демонструємо народні тра-
диції, культуру, знайомимо із сучасними письменниками, ук-
раїнською музикою, — зауважила представниця Українсько-
го інституту національної пам’яті Зоя Бойченко. 

Олег ЛИСТОПАД,
«Урядовий кур’єр»

Поїзди в Україні провод-
жають Козацьким мар-

шем. А як проводжають На-
ціональну оперету на каніку-
ли, адже 81-й сезон завер-
шився? І до осені її шану-
вальники не зможуть ні по-
чути віртуозні арії, ні поба-
чити фантастичні антраша,
ні посміятися над веселими
жартами.

Як повідомив «УК» голов-
ний хормейстер театру Ігор
Ярошенко, наша оперета не
має такої собі музичної візи-
тівки. Але, додав пан Ігор,
запропонована «УК» ідея ці-
кава, і над нею варто поду-
мати.

Тим часом на прощання із
сезоном та вірними глядача-
ми театр вжарив фантастич-
ний концерт із найпопуляр-
ніших світових хітів. У про-
грамі — найкращі номери
всього сезону та яскраві
прем’єри: фрагменти з
улюблених оперет, найпопу-
лярніші оперні арії та за-
пальні номери з бродвей-
ських мюзиклів, симфонічна
музика та музика з кінофіль-
мів. Ж. Оффенбах, Й. Штра-
ус, Ж. Бізе, Дж. Верді, Дж.
Россіні, Е.Л. Веббер, Дж.
Стайн. 

До сліз зворушив балет на
музику Йоганнеса Брамса
(третя частина його симфонії
№3, яку, до речі, часто вико-
ристовують у сучасному кі-
нематографі — серіалі «Лік-
відація» наприклад). Так са-
мо мінорний настрій навіяв
номер «Танок Гаучо» за мо-

тивами популярного фільму
«Зимовий вечір у Гаграх», в
якому блискуче зіграв Євген
Євстигнєєв.

Ще один шедевр кінема-
тографа — польський «Ва-
банк-2» обіграно в номері за
участі джазового квартету
театру. Якщо з такою самою
енергією пройшли нещодавні
концерти нашої Національ-
ної оперети в Польщі, то ху-
дожній керівник театру Бог-
дан Струтинський мав право
говорити, що кожну із 75 вис-
тав цього туру польські гля-
дачі зустріли більш ніж при-
язно. 

Сезон 2015—2016 років, на
думку керівника, був дуже
насиченим: «Ми зробили три
прем’єрні вистави: мюзикл
«Звуки музики» Р. Роджер-
са, балет «Моцарт undergro-
und…» та драматичну моно-

виставу «Любовний монолог»
за мотивами п’єси Габріеля
Гарсіа Маркеса. З ініціативи
Національної оперети цього
року започатковано Міжна-
родний мистецький фести-
валь «Карпатський простір».
Учетверте відбувся Міжна-
родний музичний фестиваль
«O-Fest». Ми реалізували
два великих міжнародних
проекти: Вечір угорської му-
зики «Перлини Дунаю» за
участю солістів Будапешт-
ського театру оперети та мю-
зиклу, який відбувся за під-
тримки Посольства Угорщи-
ни в Україні, та спільно із
Французьким інститутом в
Україні «Віват, Оффенбах»,
в якому твори відомого ком-
позитора прозвучали під ке-
рівництвом французького
диригента Філліпа Уї. З ан-
шлагами відбулись улюблені

глядачами концерти «Сим-
фонія осені», «Штраус в опе-
реті», «Вечір мюзиклу»,
«Музика з кінофільмів»,
«Музика сердець», «Тобі ко-
ханій…». 

Завершальний концерт
цього сезону показав, що
столична оперета вже ак-
тивно готується до наступ-
ного — 82-го. Зокрема, фан-
тастичне виконання кава-
тини Фігаро із «Севільсько-
го цирульника» Дж. Россіні
викликало шалені оплески
і, безумовно, бажання по-
бачити всю виставу. Також
Національна оперета вже
провела перемовини про
права на спектакль «Гра-
фині Маріци» Імре Каль-
мана з дочкою композито-
ра (як правовласницею).
Прем’єру заплановано на
листопад цього року. 

Балет під симфонію Брамса
БРАВО! Національна оперета успішно завершила 81-й сезон
і готує сюрпризи на осінь

Дует «Мухи» з опери-феєрії Ж. Оффенбаха «Орфей у пеклі» у виконанні 
Тетяни Журавель та Андрія Чакова викликав добрі усмішки та щирі оплески

ПАРАД ГРАЦІЙ. Українки здобули чо-
тири нагороди на етапі Кубка світу з ху-
дожньої гімнастики. Дві золоті медалі й
одну срібну виборола у Берліні Ганна Рі-
затдінова. Наша грація спершу перемог-
ла у фіналі з обручем, де заробила оцінку
18,900 і розділила перше місце з пред-
ставницею Білорусі Мелітіною Станютою.
У вправах з булавами Ганна  вже виграла

одноосібно: оцінка 18,950 дала змогу ви-
передити Станюту, а також ще одну біло-
руську гімнастку Катерину Галкіну.

У вправі зі стрічкою Різатдінова здобу-
ла «срібло».У неділю «золото» на етапі
Кубка світу виборола також українська
збірна з художньої гімнастики. З резуль-
татом 18,050 українки випередили гім-
насток Німеччини  і Фінляндії.
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