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З Днем Незалежності, Україно!

ЕКРАН. Що знімали в перші 
роки свободи

РЕМЕСЛО. Як на Полтавщині 
втримали гончарство

КУЛЬТУРА. Сакральний зміст 
народної вишивки

РОдиНА. «Дякую державі 
за онуків»

дОЛІ ЛЮдСЬКІ. Вислали в Сибір, 
але пам’ять стерти не змогли

дУХОВНІСТЬ. Українці робили
бандури і в ГУЛАГу, і на війні
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Чернова М.В.
Підозрюваний  Чернов Микола Володимирович,

26.08.1972 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
297-5 КПК України викликається 26 серпня 2016
року о 10:00 годині до старшого слідчого СВ УСБУ
України в Херсонській області Круглика О.М.  за ад-
ресою: м. Херсон, вул. Кірова, б. 1, каб. 23  ( тел.
0552 – 42- 21 -49) для проведення слідчих та проце-
суальних дій за його участю як підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 42015010000000042 від
26.03.2015.

Державне агентство резерву України
оголошує повторний аукціон з реалізації прокату
чорних металів, труб, проводів, спирту метилового,
діетиленгліколю.

Аукціон відбудеться 06 вересня 2016 р. 
о 15:00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних 
за проведення аукціону: Одінцова Л.А. (235-17-42),

Шкляр Л.П. (234-32-28).
Детальна інформація про умови проведення аук-

ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Череповському Олексію Вікторовичу,

28.05.1980 року народження, громадянину України,
уродженцю м. Луганська, зареєстрованому за адресою:
м. Луганськ, вул. Шкільна, буд. 4, відповідно до вимог
ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися
26.08.2016 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Луганській області, за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів,
18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України
в Луганській області Дівітаєва О.І., для відкриття та на-
дання доступу до матеріалів кримінального провад-
ження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 22016130000000161.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Лобачову Ігорю Афанасійовичу,

24.08.1965 р.н., уродженцю м. Луганськ, громадянину Ук-
раїни, який зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Стаханов, вул. Хрунічєва, буд.27, кв.14, відповідно
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
26.08.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ Ук-
раїни в Луганській області за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого слід-
чого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Лу-
ганській області Романченка А.О., для відкриття та надання
доступу до матеріалів кримінального провадження, а
також проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22016130000000174.

Шановні клієнти ПАТ «Укрсоцбанк»
Доводимо до Вашого відома, що з 23 серпня 2016

р. вступають в дію наступні зміни до Правил обслу-
говування банківських поточних (крім карткових) ра-
хунків клієнтів корпоративного бізнесу, відкритих в
Публічному акціонерному товаристві „Укрсоцбанк”:

Визначення «Електронний цифровий підпис» в
розділі «ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ» викладено в на-
ступній редакції:

«Електронний цифровий підпис — сукупність
даних, отримана за допомогою криптографічного
перетворення вмісту Електронного розрахункового
документа або іншого документа (його копії), пере-
даного Клієнтом до Банку засобами Електронної
системи платежів, яка дає змогу підтвердити його
цілісність та ідентифікувати особу, яка його підпи-
сала. Електронний цифровий підпис накладається
за допомогою Особистого ключа та перевіряється за
допомогою Відкритого ключа;»

Пункт 5.1.2. доповнено абзацом:
«Документи (їх копії), які відповідно до чинного

законодавства України можуть бути надані в елек-
тронній формі, можуть бути подані Клієнтом до
Банку засобами Електронної системи платежів.»

ПАТ «Укрсоцбанк»: Ліцензія НБУ № 5 від 05 жовтня 2011 р.
ЮніКредит Банк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Винокурову Станіславу Євгеновичу,

16.08.1980 р.н., громадянину України, уродженцю м. Лу-
ганськ, який зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул.
І. Туркенича, буд. 56, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135
КПК України необхідно з’явитися 26.08.16 о 10 год. 00 хв.
до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
пр-т Космонавтів, 18, до старшого слідчого слідчого від-
ділу Управління СБ України в Луганській області Ткаченко
Т.С., для відкриття та надання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження, а також проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22014130000000163.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Япринцеву Миколі Захаровичу,

02.01.1949 року народження, громадянину України, урод-
женцю х. Ураков Красногвардійського району Воронізь-
кої області, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК
України, необхідно з’явитися 26.08.2016 о 10 год. 00 хв.
до слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, просп. Космонавтів, 18, до старшого слідчого в
ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області Василевського В.В., для відкриття та надання до-
ступу до матеріалів кримінального провадження, а також
проведення інших процесуальних дій у кримінальному
провадженні №12015130370003264.

Путивльський районний суд Сумської області викли-
кає як відповідача Манжарову Оксану Юріївну, останнє
відоме місце реєстрації: проспект Іоанна Путивльського
(стара назва – вул. Кірова), 6/1, м. Путивль, Сумська об-
ласть, у цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Манжарової Оксани Юріївни про стягнення заборгова-
ності, призначену до розгляду на 29 серпня 2016 року о
09-00 годині в залі суду (Сумська область, м. Путивль,
проспект Іоанна Путивльського, буд. 54).

В разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута на підставі наявних в ній доказів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Пархоменко Світлані Миколаївні,

06.07.1962 р.н., уродженці м. Перевальська Луганської об-
ласті, громадянці України, яка зареєстрована за адресою:
Луганська область, м. Перевальськ, вул. Леніна, буд. 61,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 26.08.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Луганській області за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до
старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ
України в Луганській області Романченка А.О., для від-
криття та надання доступу до матеріалів кримінального
провадження, а також проведення інших процесуальних
дій у кримінальному провадженні № 22016130000000177.

Кремінський районний суд викликає Кутецького
Ігоря Олександровича, який зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, м. Кіровськ, вул. Ціолков-
ського, буд. 10, кв. 65, як відповідача в судове
засідання з цивільної справи № 414/1250/16-ц, провад-
ження № 2/414/404/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Кутецького Ігоря Олександровича про
стягнення боргу, яке відбудеться 29 серпня 2016 року
о 08.15 годині в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Кремінна, пл. Красна, буд. 5.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя В. М. Ковальов

Путивльський районний суд Сумської області викли-
кає як відповідача Цуканова Геннадія Анатолійовича, ос-
таннє відоме місце проживання: вул. Щекавицька,
42/48а, кв. 2, м. Київ, у цивільній справі за позовом
Крячко В.В до Цуканова Г.А., третя особа - Олександрій-
ська міська рада Кіровоградської області, як Орган опіки
та піклування про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 25.08.2016 р. о 10.00
годині в залі суду за адресою: Сумська область, м. Пу-
тивль, проспект Іоанна Путивльського (вул. Кірова), буд.
54.

В разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута на підставі наявних в ній доказів.

Суддя П. П. Гриценко

Заява про екологічні наслідки діяльності
Проектом передбачено влаштування резервної прибудованої твердопаливної  котельні на щепі потужністю 1,7 МВт

за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34.  
Котельня встановлюється для забезпечення економічного теплопостачання приміщень адміністративно-виробничої

будівлі ПАТ «Торговельно-підприємницький центр» по вулиці Васильківська, 34 у Голосіївському районі м. Києва.  Ін-
вестором діяльності є ПАТ «Торговельно-підприємницький центр». Інженерне забезпечення котельної здійснюється
від міських мереж (електропостачання, водопостачання, каналізування).

Мета діяльності:
- забезпечення надійного резервного теплопостачання приміщень адміністративно-виробничої будівлі ПАТ

«Торговельно-підприємницький центр» на час можливого припинення теплопостачання від існуючої газової котельні
- запобігання заморожуванню систем трубопроводів адміністративно-виробничої будівлі.
Вплив на повітряне середовище.
Джерелом впливу на навколишнє середовище є димова труба твердопаливної котельні.  Відбуваються  викиди   таких

забруднюючих   речовин   в атмосферне  повітря: оксид вуглецю, азоту діоксид, вуглецю діоксид,   зважені речовини,
недиференційовані за складом (сажа деревна). Концентрації шкідливих речовин у приземному шарі землі на території
підприємства та на межі розташування найближчих будівель не перевищують ГДК. 

Ризик впливу планової діяльності на здоров’я населення:
Негативний вплив на навколишнє соціальне середовище від об’єкту відсутній.
Обладнання котельної, що встановлюється, не створює в виробничих приміщеннях, а також на прилеглій території

рівнів звукового тиску, що перебільшують нормативні.
Вплив на водне середовище.
Вплив на водні ресурси відсутній. Водопостачання твердопаливної  котельні здійснюється від внутрішньої водопро-

відної мережі, що прокладена в котельні. Відведення дренажних та аварійних стоків з приміщення твердопаливної ко-
тельні  здійснюється  через існуючий дренажний трубопровід  у існуючий колодязь-охолоджувач.

Вплив на грунт.
При експлуатації котельної передбачено утворення відходів:
• тверді побутові відходи 0,0015 т/рік;
• мокра зола 8,86 т/рік;
• шлак 150 кг/рік.
Всі види відходів підлягають видаленню та утилізації у відповідності з договорами із сертифікованими організаціями. 
Вплив на інші складові навколишнього середовища відсутній. 
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень: При функціонуванні об’єкту вплив на всі елементи на-

вколишнього середовища та здоров’я людей, завдяки передбаченим природоохоронним заходам, буде допустимим. 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О.О. На-
умик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 31 серпня 2016 року
за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.2, каб. 24, 
в якості відповідачів по справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приват Банк» про стягнення заборгованості:

— Шолкова Олександра Сергійовича, 86138, Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. Піщана, 29; — 16-30 годин;

— Вольшакову Наталію Володимирівну, 86104, Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Московського, 14/55, кв.64: — 12-45 годин.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази на їх підтвердження.

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

Суддя О.О.Наумик

Тернівський міський суд Дніпропетровської області викликає до суду як від-
повідача Роман Василя Михайловича (місце реєстрації: Дніпропетровська об-
ласть, м. Тернівка вул. Лермонтова, буд. 19-а, гуртожиток 11) у цивільній справі
№ 194/393/16-ц за позовом публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Роман Василя Михайловича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 16 вересня 2016 року о 10 годині 30 хвилин в при-
міщенні Тернівського міського суду Дніпропетровської області за адресою: 
м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15-а.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області пропонує Роман Василю
Михайловичу надати письмові пояснення, заперечення та всі наявні у нього до-
кази у зазначеній справі. У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде
розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами. Також суд роз’яс-
нює відповідачеві, що у разі неможливості бути присутнім у судовому засіданні
він зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя І.П. Пономаренко

ОГОЛОШЕННЯ
Про результати проведення конкурсу

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Управління державної охорони України.
1.2. ЄДРПОУ: 00037478.
1.3. Місцезнаходження: 01024,  м. Київ, вул. Богомольця, 8.
2. Джерело фінансування: Державний бюджет України.
3. Процедура закупівлі: конкурс (згідно з постановою КМУ №147 від 16.02.2011 р.).
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: Придбання житла на умовах пайової участі

в м. Києві для військовослужбовців УДО України.
4.2. Строк та місце поставки товарів чи виконання робіт: до 20.11.2016, м. Київ.
5. Інформування про конкурс:
5.1. Адреса на веб-сайтах: www.do.gov.ua.,www.tender.me.gov.ua – в розділі но-

вини, та надруковано в газеті «УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» №98 від 26.05.2016.
6. Результати проведення процедури закупівлі:
6.1.Дата акцепту пропозицій конкурсу, що визнана найбільш економічно вигід-

ною:  12.07.2016.
6.2. Дата укладання договорів: 15.08.2016.  
7. Ціна договору з урахуванням ПДВ: 
7.1. 27 190 637  грн. 00 коп.
7.2. 12 646 270 грн. 00 коп.
8. Ціна за 1 кв.м. з урахуванням ПДВ: 
8.1. 17 900 грн 00 коп..
8.2. 18 200 грн. 00 коп. 
9. Інформація про переможця торгів:
9.1. Найменування учасника-переможця, код ЄДРПОУ: 
ТОВ «ІНЕКОН-СЕРВІС», 23737565; 
ПАТ «ДІАМАНТБАНК», 23362711.
9.2. Місцезнаходження учасника-переможця: 
02140, м. Київ, вул. Л. Руденко, 6-А, оф. 539П, (044) 560-38-61; 
04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А, (044) 490-83-83.

Цюрупинський районний суд Херсонської області викликає позивача Ва-
сюру Федора Івановича для надання особистих пояснень та особистої участі в
судове засідання на 02.09.2016 року на 13 год. 00 хв. у справі за позовом Ва-
сюри Федора Івановича до Леоненка Романа Володимировича про усунення
перешкод в користуванні житловим будинком, який знаходиться за адресою:
Херсонська область, Олешківський район, смт Нова Маячка, вул. Горького,
буд. 2 та виселення з нього. Останнє відоме місце проживання Васюри Федора
Івановича: Україна, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район, се-
лище Молодіжне, вулиця Комсомольська, буд. 27.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цюрупинського районного суду
Херсонської області за адресою: вул. Поштова, 48, м. Олешки, Херсонська об-
ласть.

У разі неявки в судове засідання позивача, позовна заява буде залишена
без розгляду.

Суддя С. П. Савчак

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області викликає в
судове засідання як відповідача Баглайову Любов Петрівну (останнє ві-
доме місце реєстрації: вул. Коротченка, буд. 19, кв. 5, м. Новгород-Сі-
верський Чернігівської області) у справі за позовною заявою Товариства
з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська
агенція з повернення боргів» до Баглайової Любові Петрівни про стяг-
нення боргу за кредитним договором, яке відбудеться о 09 год.00 хв.
15 вересня 2016 року в приміщенні Новгород-Сіверського районного
суду за адресою: вул. Гімназична, 10 а, м. Новгород-Сіверський Черні-
гівської області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по-
відомленим про день, час та місце розгляду справи і у випадку неявки
до суду справа буде розглянута за відсутності відповідача.

Суддя Наполов М. І.

!"#$" %&' (")*&+ 
!"#$%&'()*+#,-./*&%012##!"#$%#&'(&)*+,-&.$/01/'234-25,627$5*-8'9:::::::::::::::::::::::::::::::::::::#
###3*4)*&.#5#'6'1)+*%%.#.7+'(.###4;$<2=)>$)?+;@AB2+,60)B,6A>CD:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::#
8"#95(:'#+*-).4;&.%%<##/.=7.%>015&#,)+.(2#?;75&%0:)&.#,&.+5.%)02$$$$EA71A-F26$6&8*+,-&=$'&G8AH&)A-27$GA$A1'*B&IJ$
4;$<2=)>$)?+;$@AB2+,60)B,6A>$CD::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::$
@"# A.+.1)'+0()01.#75<6B%*()5# ,*?CD1);2# #)+AH8?)A--K$'*G*')-&=$ /'2L?1&)A-&=$ 8)*'1&/A+2)-&=$ 6&8*+,-0$!"#$%#!M9>$
/&8?N-0B8I$ O>P$ E@8>$ Q&$ /'A5I3$ -A$ 8)*'1&4?$ /A+2)0$ R$ Q*/0$ -AB2/-07;$ SA$ TUV$ ";W;W;O.WXXC$ )01-&B28,BK$ 1&$
/*'*+06?$)210)$10K+,-&B80$8A$&LY3680)>$Q&$B8A-&)+K8,$/01)2Q*-?$*6&+&(0F-?$-*L*G/*6?$
E'F%5>%5# 5# )'F%*6*G5>%5# 7.%5# # !*'*1LAF*-&$ )B8A-&)+*--K$ A84&BZ*'-&=$ 8*/+&.(*-*'?IF&=$ ?B8A-&)62$ "#[\.O>]$
-&40-A+,-&I$8*/+&/&8?N-0B8I$O>P$E@8$>$/A+2)&$.$)01^&12$1*'*)2-2$_8'0B6A$-AB2/-A`;#
H"#I*:5.6B%*J'1*%*/5>%.#%'*?F57%5()B#K6.%*&*L#75<6B%*()5###
SA/&L0(A--K$GA4&'&N?)A--I$8*/+&)2^$4*'*N$)$'AG0$/'2/2-*--K$/&B8AFA--K$&/A+*--K$1+K$/'240Q*-,$!"#$%#!M9$
0B-?IF242$ (AG&)242$ 6&8*+,-242;$ !&+0/H*--K$ 8*/+&/&B8AFA--K$ /'240Q*-,$ A140-0B8'A82)-&.)2'&L-2F&=$ L?10)+0;$
a6&-&40K$*-*'(&-&B0=);:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::$
M"#3*)+'?.#&#+'(;+(.F#K+0#?;75&%0:)&5#5#'1(K6;.).:5LN#
##-'/'6B%0F#####OOOOOOOOOO@01B?8-K::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::##

##(0+*&0%%0F####OOOOOOOOOO@01B?8-K:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::#
##'%'+G')0>%0F#,K.60&*P#'6'1)+*'%'+G5<P#)'K6*2####Q*/A$-AB2/-A$.$$OWb]$8c'06>$8*/+&*-*'(0K$R$WWCd>P$[6A+$c'06;#
##&*7%0F# # # # # # # # # @01B?8-K>$ )&1&/&B8AFA--K$ 6&8*+,-0$ G107B-I38,BK$ )01$ )-?8'0H-,&=$ )&1&/'&)01-&=$ 4*'*N0>$ Q&$
/'&6+A1*-A$)$0B-?IF07$6&8*+,-0;#
##)+;7*&0F####OOOOOOOOOOOOOOOOOP$F&+;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::#####
Q"# E+.%(K*+)%'# -.?'-K'>'%%<# ,K+0# ?;75&%0:)&5# =# '1(K6;.).:5L# 2# # # # #!&B8AFA--K$ 8'0B62$ $ G107B-I38,BK$ A)8&4&L0+,-24$
8'A-B/&'8&4>$GAL*G/*F*-27$/01Y=G1$G$)?+;$@AB2+,60)B,6A;:::::::::::::::::::::::::::::#
R"#S1*6*G5>%5#).#5%45#*?/'T'%%<#K6.%*&*L#75<6B%*()5#-.#&.+5.%)./0####OOOOOOOOOOOOOO@01B?8-0::::::::::::#
U"#V'*?F57%.#'1*6*G*J5%T'%'+%.#K57G*)*&1.#5#-.F0()#)'+0)*+5L#-.#&.+5.%)./0####OOOOOOO@01B?8-K:::::::::::#
W"#9*T60&5#&K60&0#K6.%*&*L#75<6B%*()5#,K+0#?;75&%0:)&5#5#'1(K6;.).:5L2#%.#%.&1*604%D#('+'7*&0X'#
#165/.)#5#/51+*165/.)###OOOOOOOOOOOOOOOOOO@01B?8-07OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#
K*&5)+<%'#('+'7*&0X'###V*G-AF-0$)26212$/'2$*6B/+?A8A50=$8)*'1&/A+2)-&=$6&8*+,-&=>$A$BA4*J$$&6B21$$
)?(+*5I>$AG&8?$10&6B21$>$)?(+*5I$10&6B21$>$G)AN*-0$'*F&)2-2>#-*12Z*'*-507&)A-0$$GA$B6+A1&4$_BANA$1*'*)-A`;$$
<&-5*-8'A50=$?B0^$'*F&)2-$-2NF0$GA$-&'4A82)-0;$$
##&*7%'####OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO@01B?8-07OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#
###G+;%)####OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO@01B?8-07OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO#
#+*(60%%0=#5#)&.+0%%0=#(&5)P#-.K*&57%5#*?CD1)0#OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO@01B?8-07OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO######
#%.&1*604%D#(*:5.6B%'#('+'7*&0X'#,%.('6'%%<2#OOOOOOOOOOOOOOOOOOO@01B?8-07OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO######
%.&1*604%D#)'F%*G'%%'#('+'7*&0X'#OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO@01B?8-07OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO######
!Y"# Z57F*70# &0+*?%0:)&.# 5# /*T60&5()B# LF# K*&)*+%*G*# &01*+0().%%<P# ;)065-.:5,P# -%'41*7T'%%<# .?*# ?'-K'>%*G*#
-.F*+*%'%%<# # OOOOO#)*'10$ /&L?8&)0$ )01^&12$ _-*$ L0+,H*$ X>XP]$ 8c'06`$ /*'*1AI8,BK$ 1+K$ ?82+0GA50=$ B/*50A+0G&)A-24$
&'(A-0GA50K4$GA$1&(&)&'&4;$E&6'A$G&+A$_-*$L0+,H*$e>eb$8c'06`$8A$H+A6$_-*$L0+,H*$O]X$6(c'06`$)01$B/A+*-&(&$
/A+2)A$ GL*'0(A38,BK$ )$ /01G*4-07$ 4*8A+*)07$ 34-&B80$ -*$ L0+,H*$ O]$ 10L$ G$ /&1A+,H24$ )2)&G&4$ )$ 40B5K$
?82+0GA50=;$SA+2H62$8*^-0F-2^$4AB82+$$_-*$L0+,H*$X>XXO]$8c'06`$GL*'0(AI8,BK$)$6&-8*7-*'0$$0$?82+0G?I8,BK$
B/*50A+0G&)A-242$ &'(A-0GA50K42$ /&$ &6'*407$
?(&10;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::#
$#
!!"#[?(<G#&01*%.%%<#[ZVI##OOOOOOOOOOOOOO#?$/&)-&4?$&LBKG0::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::#

!8"# \>.()B# G+*/.7(B1*()5.# 3+*K*-0:5L# ).# -.;&.T'%%<# %.K+.&6<])B(<# K+*)<G*/# @Y# 1.6'%7.+%0F# 7%5&# -# /*/'%);#
K;?651.:5L#-.<&0#7*#!"#$%#&'(&)*+,-&./01/'234-25,627$5*-8'9$_XCXWW>$4;$<2=),$$)?+;$@AB2+,60)B,6A>$CD> 8*+;$XDD.W]e.
be.OD$`$1&1A86&)?$0-Z&'4A50I$Q&1&$&LBK(0)$)26210)$4&N-A$&8'24A82$)$f"gh"i$hV@ai#$[j\!f$_XCXWW>$4;$<2=)>$)?+25K$
@AB2+,60)B,6A>$L?12-&6$CD>$6&'/?B$@>$&Z0B$WWC>$8*+;$kCeXd]DW]DdWO`;:::::::::::::::::::::$
$
$
#



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВий КУР’ЄР14

оголошення

відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України виклика-
ється на 30 серпня 2016 року з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00
хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління
з питань представництва інтересів громадянина або дер-
жави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово
окупованій території півострова Крим Генеральної прокура-
тури України Мазурка Б.Ю. у кабінет №729 за адресою:
бульвар Лесі Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-98)
для проведення допиту за його(її) участі як
підозрюваного(ої) у кримінальному провадженні
№42015000000001289 від 26.06.2015  за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК Ук-
раїни.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування по-

карання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону

або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події,

стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здо-

ров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-
ливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’яв-

лення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-

лий, цивільний відповідач, представник юридичної особи,
щодо якої здійснюється провадження, який був у встанов-
леному цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, на-
явне підтвердження отримання ним повістки про виклик
або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився
без поважних причин або не повідомив про причини свого
неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у
розмірі:від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати
- у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;від
0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку
неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї
статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути
застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе
відповідальність, встановлену законом.

(Частину четверту статті 139 виключено на підставі За-
кону № 767-VII від 23.02.2014}

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи
судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик
без поважної причини більш як два рази) підозрюваним,
обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального судового
провадження.

Старший слідчий в ОВС управлінням з питань представ-
ництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії
злочинності та корупції на тимчасово окупованій території

півострова Крим Генеральної прокуратури України 
Б. Мазурок

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів —
Кравцова Олександра Івановича (м. Луганськ, вул.
А. Ліньова, б.85а, кв.100) та Заїку Сергія Васильо-
вича (м. Луганськ, вул. А. Ліньова, б. 85 а) по цивіль-
ній справі №409/1804/16-ц за позовом ПАТ
«Акціонерний банк «Експрес-Банк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 07.09.2016 р. (ре-
зервна дата 11.09.2016 р.) о 9-00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів —
Кузьменка Олександра Івановича (м. Луганськ, вул.
Бєлінського, б.15) та Майніна Артема Ігоровича 
(м. Луганськ, вул. А .Ліньова, б.85 а) по цивільній
справі №409/1801/16-ц за позовом ПАТ «Акціонер-
ний банк «Експрес-Банк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 07.09.2016 р. (ре-
зервна дата 11.09.2016 р.) о 9-30 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 01.09.2016  року ПАТ «Укртелеком» для юри-

дичних осіб вводить нові тарифні плани  на корис-
тування послугою «Хмарна АТС». 

Детальну інформацію про зазначені тарифи  та
умови їх застосування розміщено на сайті
http://www.ukrtelecom.ua.

Отримати додаткову інформацію можна також за
номером телефону Контакт-центру 0 800 506 801
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів ук-
раїнських операторів).

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
ПАТ «Укртелеком» з 01.09.2016 впроваджує нову

послугу Smart Line від Укртелекому та тарифні плани
Smart Basic та Smart Full на послуги фіксованого те-
лефонного зв’язку, що надаються через IP-мережу
для абонентів (фізичних осіб).

Детальну інформацію про умови тарифних планів
розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua. Отримати
додаткову інформацію можна також і за телефоном
Контакт-центру 0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні
в межах України з номерів українських операторів).

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 23 ве-
ресня 2016 року о 15.00 годині в приміщенні Біло-
водського районного суду Луганської області за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ,
вул.Комсомольська, 30, Макуха Валерія Володими-
ровича: Луганська обл., Свердловський р-н., с. Бі-
рюкове, вул. Леніна, буд. 48 як відповідача по
цивільній справі № 408/5171/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Макуха Валерія Володимиро-
вича про стягнення заборгованості. 

Суддя Карягіна В.А.

Дубровицьким районним судом Рівненської об-
ласті 10.06.2016 року у заочному порядку розгля-
нуто цивільну справу №560/341/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Герасимчука Олександра Фе-
доровича про стягнення заборгованості.

Даним заочним рішенням позов ПАТ КБ «Приват-
Банк» було задоволено в повному обсязі. З повним
текстом рішення відповідач Герасимчук Олександр
Федорович може ознайомитися, звернувшись до
канцелярії Дубровицького районного суду за адре-
сою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, 22 Рівненської
області.

Суддя Оборонова І. В.

08 липня 2015 року Сватівським районним судом
Луганської області ухвалено заочне рішення у справі
№ 426/1732/15-ц за позовом АТ «ЗЛАТОБАНК» до
ТОВ «Інформаційні системи», Кравчука Ігоря Олек-
сандровича, Кравчук Надії Миколаївни про стягнення
заборгованості.

Відповідачі мають право оскаржити заочне рішення
у десятиденний строк з дня отримання копії рішення
суду шляхом подання відповідної письмової заяви до
Сватівського районного суду Луганської області.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК»

В.І.Славінський

19 січня 2015 року Троїцьким районним судом 
Луганської області ухвалено рішення у справі 
№ 433/1636/14-ц за позовом АТ «ЗЛАТОБАНК» до
ТОВ «Універсал-Трейд», Якубовського Олександра
Леонідовича про стягнення заборгованості.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному по-
рядку до апеляційного суду Харківської області
через суд першої інстанції шляхом подачі апеляцій-
ної скарги в 10-денний строк з дня проголошення рі-
шення.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК»

В.І.Славінський

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача Моісеєнка Сергія Володими-
ровича у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Моісеєнка
Сергія Володимировича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 29 серпня 2016 року о 15 год.
00 хв. (резервна дата судового засідання — 12 ве-
ресня 2016 року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: вул.
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача Огрюм Наталію Петрівну у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Огрюм Наталії Петрівни
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29
серпня 2016 року о 14 год. 30 хв. (резервна дата су-
дового засідання — 12 вересня 2016 року о 08 год.
30 хв.) в приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков
Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області знаходиться цивільна справа за позовом
Величко Людмили Іванівни до Геворгян Нерсіка Льво-
вича про розірвання шлюбу. Суд викликає як відповідача
по вказаній справі Геворгян Hepciкa Львовича, останнє
відоме місце проживання та реєстрації: Київська об-
ласть, м. Бровари, вул. Олімпійська, буд. 7, кв. 11.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 40 хв. 26 серпня
2016 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Гру-
шевського, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відпові-
дача дана справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «Приватбанк»
до Когітіна Віталія Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором викликає
до суду (адреса: Київська область, смт Бородянка,
вул. Центральна, 315) Когітіна Віталія Олександро-
вича, який проживає за останньою відомою адре-
сою: вул. Франка, 16, с. Загальці Бородянського
району, 07823, як відповідача на 09 вересня 2016
року о 09 годині 00 хвилин. У разі неявки справа
буде розглянута за Вашої відсутності.

Суддя Д. Унятицький

Калинівський районний суд Вінницької області викликає
відповідача Мельник Валентину Миколаївну, місце прожи-
вання якої невідоме, останнє місце перебування: м. Кали-
нівка, вул. Берегова, 10, Вінницької області по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Калинівської
міської ради, Мельник Валентини Миколаївни про надання
права щодо отримання акта про присвоєння кадастрового
номера земельної ділянки, в судове засідання, яке відбу-
деться о 10:00 год. 31 серпня 2016 року за адресою: м. Ка-
линівка, вул. В.Нестерчука, 70, каб. № 7, Вінницької
області.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу
буде розглянуто за його відсутності за наявними в справі
доказами.

Суддя Каращук О. Г.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гоголевої Ганни Сер-
гіївни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Відповідач у справі Гоголева Ганна Сергіївна, що меш-
кає за адресою: м. Єнакієве Донецької області, вул. Шев-
ченка, 166-а, викликається на 11.20 годину 19 вересня
2016 року до суду, каб. №306, для участі у розгляді вказа-
ної справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. В
разі неявки відповідача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК Ук-
раїни, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Нефьодової Катерини
Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач у справі Нефьодова Катерина Вікто-
рівна, що мешкає за адресою: м. Єнакієве Донецької
області, вул. Леніна, 263, викликається на 11.00 годину 22
вересня 2016 року до суду, каб. №306, для участі у роз-
гляді вказаної справи по суті. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки. В разі неявки відповідача відповідно до ч. 4
ст. 169 ЦПК України, справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя О. М. Павленко

У зв’язку з втратою вважати недійсними суд-

нові білети СБ 003035 до човна Бріг борт. УЗВ

1568К та 023865 до човна UMS борт. МЕЛ 0175 К,

зареєстровані на ім’я Залата В. О.

Втрачені документи судновий білет, свідоцтво
про проходження технічного обслуговування, сві-
доцтво про реєстрацію на човен Гранд на ім’я Ка-
люжка Олександр Васильович

вважати недійсними.

З метою залучення громадськості до обговорення питань щодо при-
йняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, Державна ін-
спекція ядерного регулювання України з 19 серпня по 18 вересня 2016
року проводить публічне громадське обговорення можливості про-
довження експлуатації ядерної установки – енергоблоку №2 Запорізь-
кої АЕС.

В рамках обговорення Держатомрегулювання за участю ДП НАЕК
«Енергоатом» 16 вересня 2016 року о 13:00 проводить громадські слу-
хання за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Центральна, 6,
Культурно-діловий центр Запорізької АЕС. 

Телефони для довідок: (06139) 6-21-81, (044) 254-34-49.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викликає Лісець-
кого Віктора Анатолійовича (останнє відоме місце проживання: вул. Ли-
чанка, 4, м. Миргород Полтавської області) як відповідача в судове
засідання в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «ПриватБанк» до Лісецького Віктора Анатолійовича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 06 вересня 2016 року oб 11 год. 00 хв. у
приміщенні суду за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 133, суддя Сидо-
ренко Ю.В., тел. 5-47-89.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове
засідання.

Суддя Ю. В. Сидоренко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О.О. Наумик)
викликає в судове засідання, яке відбудеться 31 серпня 2016 року за адресою:
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.2, каб.24, в якості відповідачів по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ват Банк» про стягнення заборгованості:

Кулікову Олену Олександрівну, 83000, Донецька область, с. Калініне, вул.
Уральська, 7/7; 10-30 годин

Коршунова Сергія Юрійовича, 86132, Донецька область, м. Макіївка, м-н Цен-
тральний, 6/201; 13-30 годин

Сідорову Світлану Вікторівну, 86109, Донецька область, м. Макіївка, с. Свер-
длова, вул. Токарєва, 4/28; 15-30 годин

Назаркевича В’ячеслава Олександровича, 86120, Донецька область, м. Макі-
ївка, мкрн. Східний-2, 5/35; 16-00 годин

Бересневу Вікторію Вікторівну, 84700, Донецька область, м. Дебальцеве, вул.
Кірова, 127; 14-30 годин

Петрову Оксану Михайлівну, 86107, Донецька область, м. Макіївка, с. Калініне,
мкр. Калінінський, 6/11; 09-30 годин

Беляєва Олександра Віталійовича, 86100, Донецька область, м. Макіївка, вул.
Урожайна, 1/1; 10-00 годин

Добровольську Ганну Григорівну, 86100, Донецька область, м. Макіївка, вул.
Руднєва, 9а/58; 13-00 годин

Корольова Максима Валерійовича, 86100, Донецька область, м. Макіївка, вул.
Донецьке шоссе, 99/3; 11-00  годин

Лиско Олега Євгеновича, 86126, Донецька область, м. Макіївка, кв. Залізнич-
ний, 28/17; 14-00 годин

Харламова Віталія Олександровича, 86107, Донецька область, м. Макіївка, 
с. Калініне, м-н Калінінський, 12/25; 11-30 годин

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази на
їх підтвердження. 

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

Дзержинський міський суд Донецької області, розташований за адресою: м. То-
рецьк (м. Дзержинськ), вул. Дружби (50-річчя Жовтня), буд. 4, Донецької області,
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк».

Відповідачі по справі:
Гребеньков Максим Євгенович, зареєстрований за адресою: вул. Туполева, буд.

18, кв. 1, м. Донецьк, викликається на 06.09.2016 року на 11-30 годину для участі по
справі.

Хєріанова Олена Геннадіївна, зареєстрована за адресою: вул. Городецька, 79, 
м. Донецьк, викликається на 06.09.2016 року на 11-00 годину для участі по справі.

Хєріанов Микола Віталійович, зареєстрований за адресою: вул. Щорса, буд. 55, кв.
62, м. Донецьк, викликається на 06.09.2016 року на 11-00 годину для участі по справі.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачів вони повинні повідомити суд про причину неявки, в ін-
шому разі справу буде розглянуто за їх відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що
20 вересня 2016 року о 10 годині 30 хвилин в приміщенні суду за ад-
ресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104 Херсонської об-
ласті відбудеться судовий розгляд по цивільній справі № 652/281/16-ц
за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Макаренко Маргарити Миколаївни
про стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викликається відповідач
Макаренко Маргарита Миколаївна, 03.03.1987 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 справі доказів.

Суддя Дригваль В.М.

               ППООВВІІССТТККАА  
           Підозрюваний(на)  
Остапова Катерина Андріївна 13.01.1976 вул. Генерала Острякова, буд. 172, корп. «а», кв.12/2, м. Севастополь 
Бондаренко Анатолій Анатолійович 22.02.1974 вул. Кірова, 19, смт. Чорноморське, АР Крим 
Абеляшев Олександр Віталійович 14.09.1978 вул. М. Залки, 7в, кв. 17, м. Сімферополь, АР Крим 
Ізотенко Денис Олександрович 12.11.1981 АР Крим, м. Алушта, вул. Леніна, 23    
Гонтар Віктор Іванович 03.10.1962 вул. Героїв Бресту, 53а, кв. 9, м. Севастополь 
Кузнєцова Олена Олександрівна 09.05.1968 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 
Янін Ігор Альбертович 15.10.1966 АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Кооперативна, 1 
Ісроілова Венера Улугбеківна 01.01.1978 вул. Шкільна, 4, м. Армянськ, АР Крим 
Кірюхіна Марина Анатоліївна 28.04.1963 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 
Крючков Ігор Ігорович 31.07.1974 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 
Левченко Валерій Павлович 05.03.1961 вул. Нестерова, 29, кв. 19, м. Керч, АР Крим 
Кунцов Володимир Олександрович 04.11.1951 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 
Нікіщенко Марина Ігорівна 09.04.1983 вул. Приморська, 26, с. Углове, Бахчисарайського району, АР Крим 
Томащак Альберт Степанович 10.04.1973 вул. К. Маркса, 17, м. Сімферополь, АР Крим 
Євдокимов Ігор В’ ячеславович 15.10.1979 вул. Суворова, 21, м. Севастополь 
Проценко Олександра Іванівна 24.01.1976 вул. Суворова, 21, м. Севастополь 
Тощева Олена Олександрівна 29.04.1976 вул. 30-річчя Перемоги, 19, смт Совєтський, Совєтського району, АР Крим 
Гоголь Юрій Михайлович 02.01.1963 вул. Суворова, 21, м. Севастополь 
Євдокимова Віра Василівна 25.11.1955 вул. Бела Куна, 31, кв. 224, м. Сімферополь, АР Крим 
Дмитрієв Тимофій Михайлович 29.01.1969 вул. 30 років Перемоги, 19, смт Совєтський, Совєтський район, АР Крим 
Авакян Артур Мавсесович 06.11.1981 вул. Фонтанна, 8, смт Нижньогірське, АР Крим 
Красіков Сергій Іванович 13.01.1972 вул. Пушкіна, 33, смт Леніно, АР Крим 
Трубніков Юрій Леонідович 21.10.1962 буд. 60 «в», кв. 37, смт Щолкіно, Ленінського району, АР Крим 
Українець Леся Іванівна 05.06.1971 вул. Пушкіна, 33, смт Леніно, АР Крим 
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Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання від-
повідачів:

Коссе Олену Петрівну, Коссе Руслана Леонідовича.
Справа № 185/12896/15-ц за позовом ПАТ «Український

Бізнес Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Останнє місце проживання відповідачів: вул.
Церетелі, 16/65, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 31.08.2016 р. о 16:10
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.

Суддя В. А. Гаврилов

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості за договором кре-
диту.

Відповідачі Аракелян Ілля Артурович, Аракелян
Артур Фердінандович викликаються на 14 вересня
2016 року о 10:20 год. до суду, каб. № 7, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С.М.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя (суддя
Апаллонова Ю.В.) викликає в судове засідання (провадження
№ 335/8559/15-к, 1-кп/335/61/2016) обвинуваченого Сербу
Володимира Івановича, 08.01.1960 року народження, останнє
відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв.19,
по кримінальному провадженню № 42014080000000272 за
обвинуваченням Серби Володимира Івановича у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК Ук-
раїни, яке відбудеться 23 вересня 2016 року о 10-00 год. та
07 жовтня 2016 року о 10-00 год. за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 51, зал судових засідань № 1.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюд-
ження обвинувачений вважається належним чином ознайом-
леним з її змістом.

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-1023/16 за позовом Литвинова Сергія
Вікторовича до Фелькер Єлени про розірвання шлюбу,
викликає до суду як відповідача Фелькер Єлену на 19
вересня 2016 року о 10-30 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Болобана В.Г. в приміщенні суду, що розташоване за ад-
ресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В. Г. Болобан
Уманський міськрайонний суд Черкаської області ви-

кликає в судове засідання відповідачів Гуртовенко Олену
Володимирівну, яка проживає: м. Умань, вул. Велика Фон-
танна, 36-а, кв. 34, Черкаської області; Коробань Ольгу
Петрівну, яка проживає м. Умань, провул. Садовий, 16, кв.
47, Черкаської області, по справі за позовом Онойченко
Світлани Володимирівни до Коробань Ольги Петрівни, Гур-
товенко Олени Володимирівни про відшкодування матері-
альної та моральної шкоди.

Судове засідання відбудеться 29 серпня 2016 року oб 11
год. 30 хв. в приміщенні Уманського міськрайонного суду
за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5, Черкаської області.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута без
Вашої участі. 

Суддя А. Б. Коваль

Тарутинський районний суд Одеської області пові-
домляє Вербицького Олександра Костянтиновича, як
відповідача, що судове засідання по цивільній справі за
позовом Вербицької Наталі Степанівни до Вербицького
Олександра Костянтиновича, з залученням третьої особи
орган опіки та піклування Тарутинської РДА про надання
дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої
дитини без згоди батька, відбудеться в приміщенні суду
(Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине,
вул. Красна, 235, каб. № 1) під головуванням судді Ко-
зирєва М.В., 29 серпня 2016 р. о 17 год. 00 хвилин.

У разі неявки у судове засідання справа буде розгля-
нута у Вашу відсутність у заочному порядку.

Суддя М. В. Козирєв

Приазовський районний суд Запорізької області повідом-
ляє Філіманчук Вікторію В’ячеславівну (місце реєстрації: вул.
Шевченка, 47, с. Приморський Посад, Приазовський район,
Запорізька область) про те, що 30.08.2016 року о 10-00 годині
в приміщенні Приазовського районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул.
Пушкіна, 5, буде слухатись цивільна справа за позовом Філі-
манчук Валентини Миколаївни до Філіманчук Вікторії В’ячес-
лавівни про визнання особи, яка втратила право користування
житловим будинком.

З опублікуванням оголошення про виклик Філіманчук Вік-
торія В’ячеславівна по даній справі вважається повідомленою
про час та місце розгляду справи і у випадку її неявки або не
подання відповідного клопотання, справа підлягає розгляду
за її відсутності. Суддя О.М. Апалькова

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-979/16 за позовом Миколюка Мак-
сима Володимировича до Ярошенко Ольги Ігорівни
про розірвання шлюбу, викликає до суду як відпові-
дача Ярошенко Ольгу Ігорівну на 19 вересня 2016
року об 11-00 год. Судове засідання відбудеться під
головуванням судді Болобана В.Г. в приміщенні суду,
що розташоване за адресою: Київська обл., м. Обухів,
вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутність на підставі наявних у справі дока-
зів.

Суддя В. Г. Болобан
Лебединський районний суд Сумської області, що

знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Петропавлів-
ська, 2, каб. № 35, запрошує в судове засідання на 09
годин 00 хвилин 29 серпня 2016 року Хряпіна Євгена
Миколайовича — відповідача в справі №580/1126/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Хряпіна Євгена
Миколайовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

У разі неявки відповідача без поважних причин,
справа буде розглянута в його відсутності за наявними
матеріалами справи.

Суддя Л. І. Подопригора

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області знаходиться цивільна справа за позовом
Жайворонок Галини Григорівни до Слободяник Віктора
Олександровича про надання дозволу дитині на тимча-
совий виїзд із України за кордон. Суд викликає як від-
повідача по вказаній справі Слободяник Віктора
Олександровича, останнє відоме місце проживання та
реєстрації: Київська область, Броварський район, вій-
ськове містечко Семиполки, військова частина А 0415.

Розгляд справи відбудеться об 11 год. 00 хв. 26 сер-
пня 2016 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул.
Грушевського, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відпо-
відача дана справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Придніпровський районний суд м. Черкаси викли-
кає Драча Володимира Вікторовича як відповідача
по цивільній справі №711/191/14-ц, за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Райффазен Банк
Аваль» до Драча Володимира Вікторовича про стяг-
нення заборгованості, в судове засідання, що відбу-
деться «06» вересня 2016 р. о 09 год. 00 хв. в
приміщенні суду, за адресою: вул. Гоголя, буд. 316,
м. Черкаси. У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд може розглянути справу без Вашої участі
відповідно до ст.169 ЦПК України.

Суддя Р. В. Демчик

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 29 вересня
2016 року о 09:00 годині в приміщенні Чернігівського
районного суду Запорізької області за адресою: Запо-
різька область, смт Чернігівка, вул. Соборна (Леніна)
буд. 391, Мельникова Юрія Станіславовича, зареєстро-
ваного за адресою: Донецька область, м. Кіровське, вул.
Театральна, б.18, кв. 45 як відповідача по цивільній
справі № 329/414/16-ц за позовом Мельникової Олени
Сергіївни до Мельникова Юрія Станіславовича про по-
збавлення батьківських прав. 

Суддя Глянь С.І.
Дзержинський міський суд Донецької області (вул.

Дружби, 4, м. Торецьк Донецька область, 85200) розглядає
цивільні справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Заплавської
Тетяни Григорівни, Головащенка Сергія Володимировича, По-
хиленко Олени Андріївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Похиленко Олена Андріївна, заре-
єстрована за адресою: пр. Ленінський, буд. 96, кв. 124, м. До-
нецьк, викликається до Дзержинського міського суду
Донецької області на 13.10.2016 року на 13-00 годину для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні
повідомити суд про причину неявки, в іншому разі справу
буде розглянуто за його відсутність.

Суддя Бабенко С. С.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області ви-
кликає в судове засідання на 05.10.2016 р. о 08-30 год. 
за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул.
Дружби народів, 3-А, до судді Савіна О.І. відповідача Іва-
нову Анжеліку Володимирівну у цивільній справі 
№ 486/761/16-ц за позовною заявою Державного вищого
навчального закладу «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана» до Іванової Анже-
ліки Володимирівни про стягнення заборгованості по
оплаті за навчання. В разі неявки відповідача, справу буде
розглянуто без його участі, за наявними доказами у справі.

Суддя О. І. Савін

Підозрювані Котовський Ю.О., 09.08.1964 р.н., Гін-
дес М.В., 29.03.1973 р.н., Зима П.А., 18.01.1970 р.н.,
Кононов О.В., 23.03.1973 р.н., відповідно до вимог ст.
ст. 134, 135, 323 КПК України викликаються 29.08.2016
року о 10 год. 00 хв. до військової прокуратури Київ-
ського гарнізону каб. 23, за адресою: м. Київ, вул. Бол-
бочана Петра, 8 а, для участі у відкриттях матеріалів
іншій стороні та врученнях обвинувальних актів в рам-
ках досудового розслідування кримінальних провад-
жень №42015110350001145, 42015110350000498,
42015110350001129, 42015110350001147 за фактом
вчинення державної зради та дезертирства, за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1
ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кулагіна Сергія
Івановича про стягнення заборгованості.

Відповідач Кулагін Сергій Іванович (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Вільна, 37) викликається 06 ве-
ресня 2016 року на 10-00 годину до суду, каб. 204, для
участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Н. М. Медінцева
В провадженні Бориспільського міськрайонного

суду перебуває цивільна справа за позовом  приват-
ного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Саламандра-Україна» до Зорьки Юрія Олександро-
вича про стягнення матеріальної шкоди. У зв’язку з
цим суд викликає Зорьку Юрія Олександровича у су-
дове засідання, що відбудеться о 10 годині 00 хви-
лин 01 вересня 2016 року за адресою: м. Бориспіль,
вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Третяка Віталія Віталі-
йовича до Березюк Людмили Володимирівни про
стягнення безпідставно набутих коштів, викликає до
суду (адреса: Київська область, смт Бородянка, вул.
Центральна, 315) Березюк Людмилу Володимирівну,
яка проживала за останньою відомою суду адресою:
пров. Ватутіна, 6, смт Клавдієве-Tapacoвe, як відпо-
відача, на 05 вересня 2016 року на 14 годину 00 хви-
лин. У разі неявки справа буде розглянута за Вашої
відсутності.

Суддя Міланіч A.M.

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідача в судове засідання Пустиннікова Миколу
Олексійовича по справі № 433/1557/16-ц за позовом Ро-
зуваєвої Ольги Володимирівни до Пустиннікова Миколи
Олексійовича, третя особа - Троїцька селищна рада Тро-
їцького району Луганської області, про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

Засідання відбудеться 1 вересня 2016 року о 14 год.
00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул.
1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Іллічівський міський суд Одеської області викликає
в судове засідання громадянина Желобкова Григорія
Івановича, що мешкає за адресою: Україна, м. Лу-
ганськ, квартал Волкова, буд. 34 а, кв. 45, по кримі-
нальному провадженню відносно обвинувачених
Зіменок Сергія Володимировича за ст.190 ч. 3 КК Ук-
раїни та Пінчука Едуарда Геннадійовича за ст.198 ч. 1
КК України.

Судове засідання відбудеться 30.08.2016р. о 10:00.
При собі мати паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу.

Суддя К. В. Вергопуло
Суворовський районний суд м. Одеси викликає як

відповідача Мінковську Килину Іванівну за позовом
Залізняк Людмили Анатоліївни до Мінковської Ки-
лини Іванівни про визнання договору про розподіл зе-
мельної ділянки недійсним. Судове засідання
відбудеться 06.10.2016 р. об 11 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань № 19. У
разі неявки Мінковської Килини Іванівни судове засі-
дання буде проведене у її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Святошинський районний суд м. Києва, у зв’язку з
розглядом цивільної справи № 2/759/4499/16 за позовом
Тищенко Вероніки В’ячеславівни до Тищенка Олега Сер-
гійовича; третя особа: Служба у справах дітей Святошин-
ської у м. Києві державної адміністрації про стягнення
аліментів на утримання дитини та позбавлення батьків-
ських прав, викликає як відповідача Тищенка Олега Сер-
гійовича в судове засідання, яке відбудеться 27 вересня
2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Святошинського
районного суду м. Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул.
Якуба Коласа, 27-А, зал с/з №9.

Суддя М.Ф. Сенько

Суддя Херсонського міського суду Херсонської об-
ласті Котьо І. В. повідомляє про слухання цивільної
справи за позовною заявою Божкової Ірини Олегівни в
інтересах неповнолітньої Юстин Олександри Вікторівни
до Юстин Віктора Івановича про позбавлення батьків-
ських прав, яке відбудеться 12.09.2016 року об 11-30 го-
дині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. 404, та викликає до суду відповідача Юстин Віктора
Івановича. У разі неявки у судове засідання відповідачів,
справа буде розглянута у Вашу відсутність.

Суддя Котьо І. В.

Калинівський районний суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Низькоклон Бориса Миколайовича,
25.03.1957 року народження, місце проживання якого
не відоме, останнє місце перебування: смт Рокитне, вул.
Піонерська, 18, Рівненської області по цивільній справі
за позовом Скічко А. В. до Низькоклон Б. М. про звер-
нення стягнення за договором позики на предмет іпо-
теки, в судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 00 хв.
20 жовтня 2016 року за адресою: м. Калинівка, вул.
Дзержинського, 70, каб. №5 Вінницької області. У разі
неявки відповідача в судове засідання, справу буде  роз-
глянуто за його відсутності за наявними в справі дока-
зами.

Суддя Ю. О. Аліменко
Деснянський районний суд м. Києва повідомляє, що

розгляд цивільної справи за позовом Моторного (транс-
портного) страхового бюро України до Абдуллаєва Мак-
суда Мурада огли про відшкодування шкоди в порядку
регресу, призначено на 11.15 годину 09.11.2016 року під
головуванням судді Грегуль О.В. за адресою: м. Київ, пр.
Маяковського, 5 В, каб. 34.

Ваша явка є обов’язковою, при собі мати паспорт. Пред-
ставникам, які беруть участь у справі, необхідно мати па-
спорти та документи, що посвідчують повноваження
представника. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які
беруть участь у справі, передбачені статтями 169, 170 ЦПК
України, ст. 128, 129 КАС України та статтею 185-3 КУпАП.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду
Київської області перебуває цивільна справа за позовом
ПАТ «УкрСиббанк» до Руль Ірини Олексіївни, Руль Ан-
дрія Борисовича про стягнення заборгованості.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 16.30
год. 18 жовтня 2016 р. за адресою: м. Бориспіль, вул.
Героїв Небесної Сотні, 10, каб.№6.

У зв’язку з розглядом даної справи суд викликає від-
повідача Руль Андрія Борисовича, 26.03. 1962 р.н.

Одночасно повідомляємо, що у випадку неявки в су-
дове засідання на вказаний вище час, справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача.

Суддя Журавський В. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Моторне (транспортне) стра-
хове бюро України (МТСБУ) до Хромих Андрія Володими-
ровича про відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхових відшкодувань. Відповідач
по справі Хромих Андрій Володимирович, проживає за ад-
ресою: м. Єнакієве, 1-ша Кооперативна, 113, викликається
до суду на 31.08.2016 р. на 09.00 год. за адресою: м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача він по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Сарафіновську Ларису Валеріївну,
26.11.1983 р. н., в судове засідання на 17.10.2016 року
о 09-10 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал
213, для участі у цивільній справі за позовом ПАТ
«Банк «Траст» до Сарафіновської Л.В. про стягнення
суми заборгованості за кредитним договором. У разі
неявки відповідача до суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням та справу буде роз-
глянуто по суті за наявними в справі матеріалами.

Суддя Парамонов М. Л.
Старобільський районний суд Луганської області

викликає третю особу по цивільній справі за провад-
женням 2/431/567/16: Скиртач Валерію Олексан-
дрівну, яка мешкає за адресою: м. Луганськ, кв-л
Ленінського комсомолу, буд. 2-а, кв. 118, у судове
засідання по цивільній справі за позовом Ткаченка
Андрія Сергійовича до Ткаченко Вікторії Сергіївни,
3-ті особи: ВДВС Мелітопольського МРУЮ, Скиртач
Валерія Олександрівна, про зменшення розміру алі-
ментів.

Судове засідання відбудеться 26 серпня 2016 року
о 09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а,
судова зала №4.

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

Суддя В. О. Озеров

Жовтневий районний суд Миколаїв-

ської області викликає Йилмаза Тах-

сіна Махмудовича для участі як

відповідача у справі за позовом ПАТ КБ

«Приват банк» до Йилмаза Тахсіна

Махмудовича про стягнення заборго-

ваності. Розгляд справи призначено 14

вересня 2016 року об 11-00 годині. У

разі неявки відповідача справа буде

розглянута за його відсутності. Адреса

суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77,

каб. № 13.
Суддя В. В. Полішко

Глухівський міськрайонний суд Сум-
ської області викликає Клименченка
Євгенія Михайловича в судове засі-
дання на 14 вересня 2016 року на 09
годину 30 хвилин, як відповідача, по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Клименченка Є.M.
про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судове засідання
відбудеться в приміщенні Глухівського
міськрайонного суду за адресою: Сум-
ська область, м. Глухів, вул. Спаська,
32, суддя Сапон О.В. У разі неявки від-
повідача в судове засідання, справа
буде розглядатися без його участі.

Костянтинівський міськрайонний суд
Донецької області (суддя О.О. Наумик) ви-
кликає в судове засідання, яке відбу-
деться 31 серпня 2016 року о 15-00 годині
за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корп.2, каб.24, як відповідача
по справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк
«АКЦЕНТ-БАНК» про стягнення заборго-
ваності Багдасарова Артура Левоновича,
86100, Донецька область, м. Макіївка,
пров. Тореза, 66/1.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази на їх
підтвердження.

У разі неявки відповідача у судове за-
сідання справа, згідно з вимогами ЦПК
України, може бути розглянута за його
відсутності.

Ковпаківський районний суд м. Суми
викликає в судове засідання як відпо-
відача Ленькарельського Олександра
Сергійовича по цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Акцент-Банк» до Ленька-
рельського Олександра Сергійовича
про стягнення заборгованості. Останнє
місце проживання: м. Суми, провул.
Л.Українки, 2, кв.63. Явка в судове за-
сідання обов’язкова! Про причини не-
явки необхідно повідомити суд.
Засідання суду відбудеться  05.09.2016
року о 09-00 год. за адресою: м. Суми,
вул. Першотравнева, 12, каб. 23, по-
верх 3.

Суддя О. А. Котенко
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Україна росте — 
і як вільна, і як творча
ЗДОБУТКИ. У столичному Будинку художника 
відкрилася виставка до 25-ї річниці Незалежності 

Світлана СОКОЛОВА 
для «Урядового кур’єра»

На ній представлено по-
над 400 творів живопи-

су, графіки, скульптури та
декоративно-ужиткового
мистецтва сучасних укра-
їнських митців майже з
усієї країни. Широке гео -
графічне представництво
забезпечило експозиції об-
разно-стилістичне розмаїт-
тя. Створити непересічну
презентацію мистецьких ін-
тонацій вдалося й за браком
обмежень. 

— Ми відійшли від торіш-
нього експерименту моло-
діжної виставки, бо вважає-
мо, що коли всі художники,
незалежно від віку, візь-
муть участь у цьому вели-
кому проекті, то він стане
насиченішим і масштабні-
шим. Так і сталося, — пояс-
нює очільник Дирекції ху-
дожніх виставок Націо-
нальної спілки художників
Ігор Волощук. 

Він звернув увагу на той
факт, що до Дня незалеж-
ності зали, де розмістили
експозицію, відремонтова-
но. І подякував киянам, які
надали більшість творів,
представлених на виставці,
а також Харківській, Оде-
ській, Закарпатській облас-
ним організаціям спілки, які
так прискіпливо й кон-
структивно поставилися до
відбору творів, що ті одразу
зайняли почесне місце в

експозиції. Непогано виста-
вилась Сумська, добре —
Чернігівська та інші області,
хоч були й такі, які згадали
про захід в останній момент,
тому не представлені.

Вікторія Коновал, голова
Київської організації Націо-
нальної спілки художників,

зазначила: «Для художни-
ків важливо мати змогу
публічно заявити про себе.
Ми беремо на себе місію
вести суспільство вперед
своїм духом. І доки почува-
тимемось вільними, неза-
лежними у своїх поглядах,
що знайшло вияв у пред-
ставлених творах, доти на-
ми будуть цікавитися». 

Художниця звернула
увагу присутніх на портрет
відомого українського ес-
традного співака і компози-
тора Павла Дворського,
створений Василем Босен-
ком. Автор своєю чергою
розповів про задум: «Це не
просто портрет, це аналіз
творчості, бо кружечки з
українським орнаментом

на картині — то диски, на
яких записано українські
пісні, символи творчості
митця. Така робота може
розповісти нащадкам, хто
це, що за особистість. 

Задум був — показати
народного артиста, надзви-
чайно багатого репертуа-
ром, який не залишить бай-
дужим кожного українця,
адже немає в нього пісні,
написаної без душі. Вони —
це узагальнення любові до
України цієї щирої, відкри-
тої людини». 

Певний символізм і філо-
софський зміст можна
знайти в багатьох інших
роботах. 

Виставка діє до 28 сер-
пня. 

ПРямА мОВА 

Валентина ЄФРЕМОВА, 
мистецтвознавець:

— Відчувається, що 25-та річниця Незалежності вплинула на
зміст картин: майже кожна — наче підсумкова риска певного
етапу творчості. На полотнах бачу мальовничу Україну, про яку
писав Тарас. Мені спадають на думку його слова про єднання.
Виставка справді єднає Україну, бо представлено і Харків, і Уж-
город, і Донецьк, і Крим, і мою рідну Сумщину. Подобається, що
молоді надали багато площі поряд з іменитими художниками.
Але дисонансу немає, твори дуже високого рівня. Тож Україна
росте — і як незалежна, вільна, і як творча. Мені дуже сподоба-
лася мажорна осінь Миколи Скобельського, яка просто співає.
Панорама Седнева колоритна, потужна, палітра дивовижна. І
поруч такі титани, як Ковтун, Зорко… Ось рівень художників на-
шої Національної спілки! 

На тлі портрета Павла Дворського художник Василь Босенко закодував символи твор-
чості митця, завдяки яким нащадки зрозуміють, що йдеться про співака і композитора

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Тихонову Михайлу Геннадійовичу, 04.08.1967
р.н., який проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Купріна, 1, на
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’яви-
тися 26 серпня 2016 року до каб. № 309 слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Донецькій області, до слідчого в ОВС Фесенка
С.С. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіїв-
ська, буд. 77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за ва-
шою участю, а також вручення вам необхідних процесуальних до-
кументів у кримінальному провадженні № 22016050000000133,
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Горбатюку Олександру Петровичу, 15.07.1970 р.н.,
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Волноваха,
пров. Путейський, буд. 22, кв. 2, та фактично проживає за адресою:
Донецька область, м. Волноваха, вул. Жовтнева, буд. 23, па підставі
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 26 серпня
2016 року до каб. № 309 слідчого відділу Управління СБ України в До-
нецькій області, до слідчого в ОВС Фесенка С.С. за адресою: Донецька
область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для проведення слід-
чих (процесуальних) дій за вашою участю, а також вручення вам необ-
хідних процесуальних документів у кримінальному провадженні 
№ 22014050000000291, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Закутньому Івану Миколайовичу, 03.09.1985 р.н.,
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Сніжне, вул.
Камозіна, буд. 41, та фактично проживає за адресою: м. Донецьк, вул.
Матьокіна, буд. 7, кв. 28, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України,
вам необхідно з’явитися 26 серпня 2016 року до каб. № 309 слідчого
відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого в ОВС
Фесенка С.С. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Геор-
гіївська, буд. 77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою
участю, а також вручення вам необхідних процесуальних документів у
кримінальному провадженні № 22014050000000350, за ч. 1 ст. 258-3,
ч. 1 ст. 263 КК України.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961)!
Повідомляємо, що з 1 вересня по 31 грудня 2016 року діє:
- акційний тарифний план «Vega Дім» на послуги доступу до мережі Ін-

тернет та Vega TV для нових та існуючих абонентів – фізичних осіб;
- акційна пропозиція «Рік без абонплати» на послугу доступу до мережі

Інтернет для нових абонентів – фізичних осіб.
Детальна інформація про акційні пропозиції за телефоном 0 800 60 80 08

та на сайті www.vegatele.com.
Також з 1 вересня 2016 року змінюються деякі тарифні плани на послугу

доступу до мережі Інтернет для існуючих абонентів – фізичних осіб: абоненти
будуть переведені на нові покращені тарифні плани.

Детальніше про переведення існуючих абонентів на нові тарифні плани в
Особистому кабінеті абонента my.vegatele.com, за телефоном (044) 507 00 00
або 177 (з телефонних ліній Vega) та на сайті www.vegatele.com.
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Косовиця поблизу Десни в зображенні Віктора Кавуна
більше схожа на свято, ніж на нелегку працю
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