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Коротко
Під час зустрічі з міністрами 

закордонних справ Німеччини, 
Франції та України голова 
Донецької ОДА Павло Жебрівський 
заявив, що «особливий статус Дон-
басу» може бути тільки у вигляді 
децентралізації і формування 
об’єднаних самоврядних громад.

* * *
Євросоюз назвав вибори у Кри-

му незаконними.

* * *
В Авдіївці депутати проголо-

сували за відставку скандаль-
ного мера: разом із Черкасо-
вим позбувся посади і секретар 
міськради Сабадаш.

* * *
На Параолімпійських іграх 

збірна України здобула історичне 
третє місце. Наші спортсмени за-
воювали 117 медалей: 41 золоту, 
37 срібних і 39 бронзових.

* * *
За підсумками Параолімпіади – 

2016 спортсмени Донеччини отри-
мали 12 нагород: 4 золоті,1 срібну 
і 7 бронзових.

* * *
У цьому році кількість злочинів в 

Україні зросла на 23%.

* * *
Запорізька облрада визнала РФ 

агресором, а «Л/ДНР» – терори-
стичними організаціями.

* * *
Суд заарештував семикімнатну 

квартиру в Донецьку спільника 
Януковича у «гонорарній справі» 
Геннадія Устименка – екс-
директора друкарні «Новий світ», 
яка перерахувала Януковичу 26 
мільйонів гривень під виглядом 
авторського гонорару.

* * *
У вигрібну яму польового туале-

ту кинули двох російських офіцерів 
бунтівні бойовики на Луганщині. 
Інцидент трапився через те, що 
командування намагалося силою 
втримати вояків, які вирішили 
звільнитися зі служби.

* * *
Жительку Алчевська, яка зай-

малася антиукраїнською агітацією 
затримали на КПП «Зайцеве».

* * *
Уособленням системи проти 

якої повстав Майдан назвав Ріната 
Ахметова дипломат Олександр 
Хара.

* * *
За два роки під люстрацію по-

трапили тільки 7 суддів, а ще 25 
чекають на рішення парламенту і 
Президента.

* * *
Довічне грошове утримання на 

рівні 80-90% від заробітної плати 
змушує суддів із 20-річним стажем 
іти у відставку.

* * *
У Нью Йорку з даху будинку де-

монтували пам’ятник Леніну, який 
простояв там 25 років.

* * *
США покладають на Росію 

відповідальність за авіаудар по 
гуманітарному конвою ООН у 
Сирії, який забрав життя щонай-
менше 20 осіб.

Люди і справа

Організація парків у містах 
сприяє вирішенню низ-
ки екологічних проблем. 
Багаторядні зелені насаджен-
ня знижують забрудненість 
повітря та шум, створюють 
сприятливі мікрокліматичні та 
санітарно-гігієнічні умови. 

У 2016 році до Програм-
них заходів обласного фонду 
охорони навколишнього при-
родного середовища увійшли 
декілька природоохоронних 
заходів з реконструкції міських 
парків, у тому числі централь-
ного міського парку в Торець-
ку, Вугледарі, скверу ім. Тараса 
Шевченка у Новогродівці.

13 вересня відбулась                        
робоча поїздка директора де-
партаменту екології та при-
родних ресурсів Донецької 
облдержадміністрації Сергія 

Натруса з метою інспектування 
ходу реалізації вищезгаданих 
заходів. У поїздці також взяли 
участь радник голови Донецької 
облдержадміністрації Олек-
сандр Лебідь та начальник 
управління містобудування 
та архітектури — головний 
архітектор області Володимир 
Кузьменко.

У Новогродівці, де робо-
ти з реконструкції скверу 
вже розпочалися, представ-
ники облдержадміністрації 
перевірили графік робіт, ак-
центували на головних за-
вданнях. Перший заступник 
Новогродівського міського го-
лови Людмила Булі розповіла 

їм про основні проблемні пи-
тання.

У Вугледарі разом з 
міським головою Андрієм 
Сіличем присутні оглянули 
місце, де в найближчий час 
планується провести роботи з 
реконструкції, обговорили пи-
тання благоустрою, зонування 
парку.

З питань реалізації при-
родоохоронного заходу 
«Реконструкція центрального 
міського парку в м. Торецьку» на 
початку вересня у департаменті 
екології та природних ресурсів 
було проведено нараду, під 
час якої були вироблені деякі 
зауваження та пропозиції, а 

проектна документація була 
відправлена на доопрацю-
вання. В ході робочої поїздки 
до Торецька Сергій Натрус, 
Олександр Лебідь та Воло-
димир Кузьменко зустрілися 
з начальником комунального 
відділу Торецької міської ради 
Сергієм Вінніком, проектуваль-
никами та підрядниками, роз-
глянули внесені до проектної 
документації зміни.

Робота в цьому напрямку 
триватиме. Реалізація зазна-
чених заходів знаходиться на 
постійному контролі департа-
менту екології та природних 
ресурсів.

Ольга ОМЕЛЬЧЕНКО

Довкілля

Реконструкція парків

Сільгосппідприємство «Дружба» – 
найбільше на Лиманщині. В цьому році у 
ньому добилися найвищих врожаїв ранніх 
зернових по району – по 51 центнеру на 
круг озимої пшениці.

І це не випадково, бо очолює госпо-
дарство досвідчений керівник Ігор Бори-
сович Кряжев – Заслужений працівник 
сільського господарства України.

Саме дякуючи тісній співпраці з на-
уковцями Харківського інституту рослин-
ництва ім. Юр’єва, впровадженню новітніх 
технологій і мають рясні врожаї зернових.
Майже щороку на полях «Дружби» сіють 
елітні сорти пшениць, соняшника, куку-
рудзи.

А у цьому році Ігор Борисович впро-
вадив ще одну новацію – в господарстві 
почала функціонувати конеферма 
«Орловський фаворит». Менше ніж 
за рік капітально відремонтували два 
колишні напівзруйновані тваринницькі 
приміщення. Сьогодні це добротні 
конюшні. У них – ідеальна чистота, зати-
шок і прохолода. Кожен кінь чи кобила ма-
ють комфортні цегляні «квартири» – в яких 
і тримають цих розумних тварин. На две-
рях, у красивих рамках, родослівна коня і 
його портрет. Поруч – персональні сучасні 
добротні качалки, в які запрягають коней. 

А на кількох гектарах (раніше 
ця територія була пустирем і 
несанкціонованим звалищем), які знахо-
дяться біля ферми у загонах (спеціалісти 
їх називають «левадами») вигулюють 
і тренують баских коней. Ферма «Ор-
ловський фаворит» розташована на в’їзді 
до села Рубці. І сьогодні уже стала його 
своєрідною візиткою. 

Розповісти про неспокійне господар-
ство і показати його красенів-жителів із за-
доволенням погодився Михайло Петрович 
Мірошниченко, який керує фермою. 

В коней він закоханий з дитинства. 
У дванадцять років уже гасав верхи на 
коні без сідла, міцно тримаючи жеребця 
за вуздечки. Він може із задоволенням 
розповідати годинами про породи коней, 
їх звичаї, участь у Олімпіадах, спортивних 
змаганнях. 

Ми підходимо до однієї з левад – по ній 
величаво походжає, часто зриваючись у 
скік, красень жеребець.

– Це Проблеск, – говорить Михайло 
Петрович. – Чистої української верхової 
породи. Гармонійна будова тіла, високо 
поставлена шия, глибокі і широкі груди, 
міцні кінцівки. Висота у загривку – під 170 
сантиметрів. 

Дещо про породу. Українська верхова – 
є якісною і слухняною, легко тренується і є 
придатною до усіх видів спорту. Додам – у 
1968 році саме ця порода коней з України 
на Олімпійських Іграх в Мехіко забрала 
золото. Це зробив Іван Кізімов на темно-
гнідому Іхорі. 

В Україні сьогодні нараховується 
всього до півтори тисячі коней породи 
української верхової. Двоє з них є у нас, 
в «Дружбі».

Орловський рисак Чембулат – гордість 
не тільки Донеччини, але і всієї України. У 
2014 році на Київському іподромі він став 
переможцем Всеукраїнських змагань на 
приз Барса. Йому тільки шість років. У 
нього прекрасна перспектива: Чембула-
та готують і постійно тренують до нових 
спортивних змагань.

Жеребець Банкет також знаменитість. 

Він – син абсолютного рекордсмена 
орловської породи Ковбоя, який встано-
вив рекорд СНГ на біговій доріжці. Один 
круг, а це 1,6 км, пройшов за 1 хвилину 52 
секунди.

Банкет – багаторазовий переможець 
традиційних призів. Йому 14 років. Бере 
участь у заїздах в Рубцях, на ньому ката-
ються. Але основне його призначення – 
продовження роду орловських рисаків уже 
на Лиманщині. Він – племінний жеребець.

Далі в левадах красується рисак Ізотоп, 
Пахар й інші. Ізотоп – чемпіон орловської 
породи, переможець традиційних призів 
України. Зазначу, у кожній леваді знахо-
диться тільки один жеребець. Якщо буде 
два – то буде страшна бійка, бо кожен 
хоче стати господарем цієї території. І 
тільки він. 

Закінчення на 3-й стор.

«Орловський фаворит» – 
візитна картка Рубців
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Офіційно

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНО-
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

І ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИН

НАКАЗ

від 08 вересня 2016 р. № 35 -ОД   
м. Краматорськ

Про проведення конкурсу 
концепцій дизайну промоційних
матеріалів інвестиційної
привабливості Донецької області

  ЗАРЕЄСТРОВАНО
  в Головному територіальному
  управлінні юстиції 
  у Донецькій області 
  13 вересня 2016 року 
  за № 78/2146
  (наказ Головного
  територіального управління
  юстиції у Донецькій області
  від 13 вересня 2016 року 
  № 342/2)

Відповідно до пунктів 8, 9, 12 Поло-
ження про департамент інвестиційно-
інноваційного розвитку і зовнішніх 
відносин Донецької обласної державної 
адміністрації, затвердженого розпоряджен-
ням голови Донецької обласної державної 
адміністрації від 25 лютого 2013 року № 
91, з метою забезпечення реалізації на 
території Донецької області державної 
політики у сфері інвестиційної діяльності та 
формування інвестиційно привабливого ви-
гляду території Донецької області, 

НАКАЗУЮ:
1. Провести конкурс концепцій дизай-

ну промоційних матеріалів інвестиційної 
привабливості Донецької області.

2. Затвердити Порядок проведення 
конкурсу концепцій дизайну промоційних 
матеріалів інвестиційної привабливості 
Донецької області, що додається.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його 
опублікування.

4.Контроль за виконанням цього наказу 
залишаю за собою.

Директор департаменту О.П. Головко

Департамент інвестиційно-інноваційного розвит-
ку і зовнішніх відносин Донецької обласної державної 
адміністрації оголошує конкурс концепцій дизай-
ну промоційних матеріалів інвестиційної привабливості 
Донецької області (далі – Конкурс).

Конкурс проводиться з метою тиражування інвестиційного 
та експортного потенціалу Донецької області серед ділових 
кіл України та інших країн, іноземних донорів. 

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня конкурсу концепцій дизайну промоційних матеріалів 
інвестиційної привабливості Донецької області, затвердже-
ного наказом департаменту інвестиційно-інноваційного 
розвитку і зовнішніх відносин Донецької обласної державної 
адміністрації від 08 вересня 2016 року №35-ОД (далі – Поря-
док).

До участі в Конкурсі запрошуються фізичні особи-
підприємці та юридичні особи, які за умови перемоги в 
Конкурсі, мають наміри співпрацювати з департаментом 
інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин 
Донецької обласної державної адміністрації як суб’єкти 
підприємницької діяльності на договірних засадах.

Для участі в Конкурсі необхідно подати наступні документи:
1. заявка на участь у Конкурсі за формою згідно додатку 1 

до Порядку;
2. завірена належним чином копія виписки з Єдиного дер-

жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань;

3. завірена належним чином копія свідоцтва про реєстрацію 
платника податку на додану вартість (витягу з реєстру 
платників податку на додану вартість) або копія свідоцтва про 
право сплати єдиного податку (витягу з реєстру платників 
єдиного податку);

4. розробки концепції дизайну промоційних матеріалів, що 
відповідають вимогам Порядку.

Вимогою до філософії конкурсної концепції дизайну 
промоційних матеріалів є здатність створювати у цільової 
зовнішньої та внутрішньої аудиторії (інвестори, представни-
ки бізнес середовища, туристи, населення області, в тому 
числі молодь) позитивний імідж регіону, розкриваючи його 
природу, культурну спадщину, переорієнтування економіки, 
розвиток соціального життя, дух населення, перезаванта-
ження громадської свідомості, прагнення до розвитку або 
декілька із зазначеного.

Вимоги до символічного змісту конкурсної концепції ди-
зайну промоційних матеріалів:

беззаперечне об’єднання усіх індивідів, пам’ять поколінь 
та молоді;

здатність спонукати населення регіону до розвитку та ак-
тивного творіння;

спроможність викликати довіру та привертати увагу 
цільових аудиторій;

легкість ототожнення з Донецькою областю;
простота сприйняття носіями різних культур;
недопущення використання політичних або релігійних 

мотивів;
ємність авторської ідеї при дотриманні законодавства у 

сфері інтелектуальної власності;
відповідність сучасним світовим трендам графічного ди-

зайну;
простий конструкт глибокого символічного середовища;
лаконічність та стриманість, кількісна обмеженість схе-

матичних складових, можливість відтворення в кольорово-
му, монохромному, рельєфному виконанні, застосування 
практичної філології та фонетики.

Концепція має бути мобільною та мати можливість її вико-
ристання за декількома напрямками – інвестиційний, куль-
турний, туристичний, адміністративний.

Концепція має включати дизайн електронної презентації, 
друкованих матеріалів (кольоровий та монохромний 
варіанти), а також дизайн на електронних носіях (наприклад, 
флеш-носій або CD –диск).

Технічні вимоги до оформлення та подання конкурсної 
концепції дизайну промоційних матеріалів: 

конкурсний варіант концепції дизайну має бути надано: на 
електронному носії та у текстовому форматі в кольорових та 
монохромних варіантах (мова – українська та англійська); 

у вигляді презентації (в форматі PowerPoint українською та 
англійською мовами);

у друкованому примірнику (мова - українська та англійська).
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься 

у поданих документах, покладається на учасника Конкурсу.
Документи подається в друкованому або електронно-

му вигляді до оргкомітету (84300, Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Героїв України, 31, каб. 4; e-mail: inv.d@dn.gov.ua 
з поміткою «Конкурс концепцій дизайну») з дати, зазначеної в 
оголошені про проведення Конкурсу.

Документи приймаються з 26 вересня по 29вересня 2016 
року включно, щоденно, крім суботи та неділі (понеділок-
четвер з 9-00 до 18-00, п’ятниця з 09-00 до 17-00, перерва з 
13-00 до 14-00).

Довідкова інформація по Конкурсу може біти отримана за 
тел. 068 538 39 46 або за e-mail: inv.d@dn.gov.ua.

Переможець буде визначений не пізніше 03 жовтня 2016 
року.

І. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає основні 
правові аспекти проведення конкур-
су концепцій дизайну промоційних 
матеріалів інвестиційної привабливості 
Донецької області (далі – Конкурс).

2. Мета Конкурсу: тиражування 
інвестиційного та експортного потенціалу 
Донецької області серед ділових кіл 
України та інших країн, іноземних 
донорів; розробка ефективної концепції 
інвестиційно привабливого вигляду 
території Донецької області;

удосконалення існуючих та стимулю-
вання створення нових інформаційних 
ресурсів та технологій.

3. Завдання Конкурсу:
розробка структури (складових) 

промоційних матеріалів, етимології та 
символіки (український та англійський 
варіанти); розробка візуалізації концепції 
інвестиційно привабливого вигляду 
території Донецької області. 

ІІ. Організація і проведення Конкурсу

1.Конкурс проводиться у 2016 році. 
Терміни та місце проведення Конкур-
су визначаються окремим наказом де-
партаменту інвестиційно-інноваційного 
розвитку і зовнішніх відносин Донецької 
обласної державної адміністрації, 
який розмішуються в засобах масової 
інформації Донецької області.

2. Проведення Конкурсу передбачає: 
оприлюднення оголошення про про-
ведення Конкурсу; прийом документів 
від осіб, які бажають взяти участь у 
Конкурсі; попередній розгляд документів 
на відповідність вимогам, встановленим 
цим Порядком; проведення конкурсного 
відбору, визначення результатів Конкурсу;

оприлюднення оголошення про ре-
зультати Конкурсу.

2. Оголошення про проведення Кон-
курсу оприлюднюється не пізніше ніж за 5 
календарних днів до початку проведення 
Конкурсу в засобах масової інформації 
Донецької області.

3. В оголошенні зазначаються: термін 
і місце приймання заявок на участь у 
Конкурсі; перелік документів, що по-
даються претендентами для участі у 
Конкурсі, та вимоги щодо їх оформлен-
ня; термін оголошення результатів Кон-
курсу; контактні телефони та адреси 
електронної пошти для довідок з питань 
проведення Конкурсу.

4. Учасниками Конкурсу можуть бути 
фізичні особи-підприємці  та  юридичні  
особи, які, за умови перемоги в Конкурсі, 
мають наміри співпрацювати з депар-
таментом інвестиційно-інноваційного 
розвитку і зовнішніх відносин Донецької 
обласної державної адміністрації як 
суб’єкти підприємницької діяльності на 
договірних засадах.

Заявки на участь у Конкурсі, згідно з 
додатком, подаються претендентами в 
друкованому або електронному вигляді 
до оргкомітету (84300, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Героїв України, 31, 
каб. 4; e-mail: inv.d@dn.gov.ua з поміткою 
«Конкурс концепцій дизайну») з дати, 
зазначеної в оголошені про проведення 
Конкурсу. 

Разом із заявкою подається завірена 
належним чином копія виписки з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадсь-
ких формувань та копія витягу з реєстру 
платників податку на додану вартість 
(свідоцтва про реєстрацію платника по-
датку на додану вартість) або копія витя-
гу з реєстру платників єдиного податку 
(свідоцтва про право сплати єдиного по-
датку).

До заявки також додається роз-
робки концепції дизайну промоційних 
матеріалів, що відповідають вимогам По-
рядку.

5. З метою організації та проведен-
ня Конкурсу створюється Оргкомітет, 
персональний склад якого визначається 
наказом департаменту інвестиційно-
інноваційного розвитку і зовнішніх 
відносин Донецької обласної державної 
адміністрації.

6. Функції Оргкомітету: прийом та 
реєстрація поданих на Конкурс заявок на 
участь у Конкурсі; надання консультацій 
щодо участі у Конкурсі; інформування 
учасників Конкурсу про результати роз-
гляду поданих заявок на участь у Конкурсі; 
забезпечення висвітлення через засоби 
масової інформації Донецької області 
інформації щодо проведення Конкурсу та 
про результати проведення Конкурсу.

7. Документи приймаються 
Оргкомітетом у термін, визначений в 
оголошенні про проведення конкурсу. 
Уся документація підлягає обов’язковій 
реєстрації.

8. Для визначення переможців Кон-
курсу створюється Конкурсна комісія, 

персональний склад якої визначається 
наказом департаменту інвестиційно-
інноваційного розвитку і зовнішніх 
відносин Донецької обласної державної 
адміністрації.

9. Конкурсна комісія: розглядає за-
явки претендентів про участь у Конкурсі 
та документи, які до них додаються, і 
ухвалює рішення щодо відповідності 
цих документів завданням та вимогам 
Конкурсу; ухвалює рішення щодо до-
пуску претендентів до участі в Конкурсі; 
проводить конкурсний відбір; визначає 
переможців за результатами проведено-
го конкурсу та оголошує результати кон-
курсу.

6. Організаційною формою роботи 
конкурсної комісії є засідання, які є пра-
вомочними за умови участі в них не менш 
половини складу конкурсної комісії.

10. Конкурсну комісію очолює го-
лова, який організовує роботу членів 
конкурсної комісії, проводить засідання 
конкурсної комісії, бере участь у 
визначенні переможців Конкурсу.

11. Претендент має право відкликати 
свою заявку та документи до кінцевого 
терміну їх прийняття, повідомивши про 
це письмово голову конкурсної комісії.

12. Конкурсна комісія має право не до-
пустити до участі в Конкурсі претендента 
у разі несвоєчасного подання ним заявки 
та документів, передбачених пунктом 5 
розділу ІІ цього Порядку, а також у разі по-
дання ним неповного пакета документів, 
або такого, що не відповідає вимогам 
розділу IІІ цього Порядку.

13. Конкурсні документи претендентів, 
яких не допущено до участі в Конкурсі, 
повертаються оргкомітетом конкурсу за 
письмовою заявою претендентів на ім’я 
голови конкурсної комісії.

14. Термін опрацювання та оцінки за-
явлених до конкурсу концепцій не може 
перевищувати 3 робочі дні з дати при-
пинення прийняття заявок про участь у 
Конкурсі.

15. Конкурсна комісія має право звер-

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу концепцій дизайну промоційних матеріалів 
інвестиційної привабливості Донецької області

     ЗАТВЕРДЖЕНО
     Наказ департаменту інвестиційно-
     інноваційного розвитку і зовнішніх відносин
     Донецької обласної державної адміністрації 
     08 вересня 2016 р. № 35-ОД

    ЗАРЕЄСТРОВАНО
    в Головному територіальному управлінні юстиції 
    у Донецькій області 13 вересня 2016 року за № 78/2146
    (наказ Головного територіального управління юстиції 
    у Донецькій області від 13 вересня 2016 року № 342/2)

Порядок 
проведення конкурсу концепцій дизайну промоційних 

матеріалів інвестиційної привабливості Донецької області



стор. 323 вересня 2016 року

нутись до претендента за 
роз’ясненнями та іншими пи-
таннями, що лише доповню-
ватимуть, а не змінюватимуть 
запропоновану концепцію.

IІІ. Вимоги до конкурсної 
концепції дизайну 

1. Вимогою до філософії 
конкурсної концепції дизай-
ну промоційних матеріалів 
є здатність створюва-
ти у цільової зовнішньої 
та внутрішньої аудиторії 
(інвестори, представники 
бізнес середовища, туристи, 
населення області, в тому числі 
молодь) позитивний імідж 
регіону, розкриваючи його 
природу, культурну спадщину, 

переорієнтування економіки, 
розвиток соціального життя, 
дух населення, перезаванта-
ження громадської свідомості, 
прагнення до розвитку або 
декілька із зазначеного.

2. Вимоги до символічного 
змісту конкурсної концепції ди-
зайну промоційних матеріалів: 
беззаперечне об’єднання усіх 
індивідів, пам’ять поколінь та 
молоді; здатність спонукати 
населення регіону до роз-
витку та активного творіння; 
спроможність викликати 
довіру та привертати увагу 
цільових аудиторій; легкість 
ототожнення з Донецькою об-
ластю; простота сприйняття 
носіями різних культур;

недопущення використан-
ня політичних або релігійних 
мотивів; місткість авторської 
ідеї при дотриманні законодав-
ства у сфері інтелектуальної 
власності; відповідність су-
часним світовим трендам 
графічного дизайну; про-
стий конструкт глибокого 
символічного середовища; 
лаконічність та стриманість, 
кількісна обмеженість схема-
тичних складових;

можливість відтворення в 
кольоровому, монохромному, 
рельєфному виконанні;

застосування практичної 
філології та фонетики.

3. Концепція має бути 
мобільною та мати можливість 
використання за декількома 
напрямками – інвестиційний, 
культурний, туристичний, 
адміністративний.

4. Концепція має вклю-
чати дизайн електронної 
презентації, друкованих 
матеріалів (кольоровий та мо-
нохромний варіанти) а також 
дизайн на електронних носіях 
(наприклад, флеш-носій або 
CD –диск).

5. Технічні вимоги до 
оформлення та подання 
конкурсної концепції дизайну 
промоційних матеріалів: 

Конкурсний варіант 
концепції дизайну має бути 
надано: на електронному 
носії та у текстовому форматі 
в кольорових та моно-
хромних варіантах (мова – 
українська та англійська); у 
вигляді презентації (в форматі 
Power Point українською та 
англійською мовами); у дру-
кованому примірнику (мова-
українська та англійська).

ІV. Критерії оцінювання

1. Відповідність змісту заяв-
леним цим Порядком завдан-
ням та вимогам.

2. Дотримання стильової 
єдності.

3. Креативність,              оригі-
нальність та творчий підхід.

V. Підбиття підсумків

1. Переможцем конкур-
су шляхом голосування 
визначається його учасник, 
що відповідає всім критеріям 
оцінювання, та може забезпе-

чити надання послуг відповідно 
до завдань Конкурсу.

2. Рішення про резуль-
тати проведення конкур-
су ухвалюється конкурс-
ною комісією на засіданні у 
присутності не менш як по-
ловини його складу відкритим 
голосуванням простою 
більшістю голосів. У разі 
рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос Голови 
конкурсної комісії.

3. Кожен член конкурсної 
комісії має один голос та 
голосує особисто. 

4. Рішення конкурсної 
комісії оформляється про-
токолом, який підписується 
усіма членами, що брали 
участь у голосуванні.

5. Протягом десяти кален-
дарних днів після ухвалення 
конкурсною комісією рішення 
про визначення переможця, з 
ним укладається договір про 
надання послуг.

6. У разі відмови переможця 
конкурсу від підписання дого-
вору про надання послуги або 
порушення строків укладення 
договору, встановлених пун-
ктом 5 цього розділу з його 
вини, конкурсна комісія може 
визначити переможця з числа 
інших поданих заявок шляхом 
голосування або оголосити 
повторний конкурс.

7. Конкурс вважається та-
ким, що відбувся, з дня ухва-
лення конкурсною комісією 
рішення про затвердження 
його результатів.

8. Рішення щодо повтор-
ного проведення конкурсу 
приймається у разі: відсутності 
заяв на участь у конкурсі; 
відмови переможця конкурсу 
від підписання договору про 
надання послуги або не дотри-
мання строку підписання дого-
вору з вини переможця, якщо 
при повторному голосуванні 
не визначено переможця кон-
курсу.

9. Результати конкурсу 
оприлюднюються в засобах 
масової інформації Донецької 
області протягом п’яти робо-
чих днів з дати завершення 
Конкурсу.

Заступник директора
департаменту Г.В. Репіна

Додаток 

до Порядку проведення конкурсу концепцій дизайну
промоційних матеріалів інвестиційної привабливості
Донецької області
(пункт 5 розділу ІІ)

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНКУРСІ 

концепцій дизайну промоційних матеріалів інвестиційної 
привабливості Донецької області

Я, ________________________________________________________ 
бажаю взяти участь в конкурсі концепцій дизайну промоційних 
матеріалів інвестиційної привабливості Донецької області

Дані про учасника

Прізвище, ім’я, по батькові 
(найменування)

Місцезнаходження юридичної 
особи (місце проживання)

Електронна адреса учасника

Контактний телефон учасника

До поданої заявки додаю наступні розробки:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Даним підписом я, _________________, даю згоду на обробку 
своїх персональних даних відповідно до вимог Закону Україні 
«Про захист персональних даних».

«___»_______2016 року          ________________________________

(дата)    (підпис)   
     (П.І.Б.)

М.П. (за наявності)

Закінчення. Початок на 1-й стор.

А через трасу, неподалік ферми, ще 
одна велика левада. У ній мирно живуть 
і вигулюють кілька пар високопородних 
кобил. Живуть у мирі й злагоді, не те що 
бунтарі-жеребці.

За 18 кіньми доглядають досвідчені 
спеціалісти і фахівці своєї справи. Году-
ють рисаків і кобил суворо по графіку й 
тричі на день. У раціоні основні корми – 
овес, ячмінь. Дають ще моркву, гарбузи, 
кабачки, яблука.

Щомісяця з Києва на спецавтомобілі з 
лабораторією приїжджають ветеринари, 
які оглядають дорогоцінних «пацієнтів». 
Здійснюють аналіз крові, проводять узі 
й інші необхідні й вкрай важливі обсте-
ження.

Є на території ферми красива і зі сма-
ком зведена оригінальна голуб’ятня. 
У ній живуть до 50 пар птахів породи – 
миколаївська серпаста. Їхніми польота-
ми у небі, поведінкою у голуб’ятні можна 
милуватися годинами.

– А це що за оригінали? – запитую у 
Михайла Петровича, коли ми підійшли 
ще до одного із загонів.

– Молоденькі віслюки! Вгодовані, 
випещені. Нещодавно придбали. 
Спеціально для дітвори. Щоб на них ка-
талися і верхом і на красивому візку. 

А ще  для малечі тут звели чудовий 
дитячий майданчик. Проводити дозвілля 

на ньому полюбляють маленькі екскур-
санти разом з батьками. 

А Михайло Петрович все говорить і 
говорить про свою стихію, про коней. 
Думаю і читачу буде цікаво знати, що 
найвищий кінь у світі – Мамонт. Висо-
та англійського важковоза – 2 метри 19 
сантиметрів. Рекорд встановлено у 1849 
році. До сьогоднішнього дня не побитий. 

Найменша ж конячка у світі – поні Фа-
лабелла. Зріст 35,5 сантиметра. Вага – 9 
кг.

А найвищий стрибок у світі здійснили 
на змаганнях у Чілі в 1949 році. Кінь 
здолав бар’єр на висоті 2 метри 47 
сантиметрів. Досі не побитий. 

Справжню красу і велич елітних й 
породистих орловських рисаків та 
українських верхових коней не описати. 
Їх треба побачити.

Нині на фермі серйозно займаються 
племінною справою. У цій сфері працю-
ють спеціалісти з Києва. І вповні реально, 
що невдовзі у Рубцях почне діяти коне-
завод по вирощуванню чистопородних 
орловських рисаків. А на них завжди був 

і є великий попит у нашій країні. 
Директор господарства «Дружба» І.Б. 

Кряжев з цього приводу говорить так.
– Ми завжди раді зустріти вас, у 

будь яку пору року, шановні жителі Ли-
манщини, Донеччини на фермі. Нам 
є що показати і про що розказати. 
Покатаєтеся на конях – верхи, у кареті 
чи у качалці. Дітвора – на осликах чи ко-
нях. Полюбуєтесь голубами. Побажаєте 
– будете брати уроки верхової їзди у 
досвідчених жокеїв. У нас для цього є всі 
умови. Приїжджайте! Краще раз побачи-
ти, ніж сто разів почути. Телефонуйте за-
вчасно – 099-01-83-594.

Днями стало відомо про новий успіх 
наших героїв. На змаганнях у місті Лозо-
ва, де зібралися представники багатьох 
конезаводів України Рубцівський «Ор-
ловський фаворит» впевнено посів пер-
ше і друге місця. За це жокеї Михайло 
Мірошниченко та Олександр Бондарен-
ко отримали нагороди від організаторів.

Микола ПАСІЧНИК, 
член НСЖУ

с. Рубці Лиманського району

Люди і справа

«Орловський фаворит» – 
візитна картка Рубців

Ярошевич Михайло Ігорович, 13.02.1993 
р.н., останнє відоме місце проживання 
якого: Донецька обл., Добропільський 
район, м. Білозерське, вул. Східна, 
6/5, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, 
як відповідач по цивільній справі № 
227/1915/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Ярошевича Михайла Ігоровича 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.09.2016 
року о 08:00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до 
суду, справу буде вирішено на підставі на-
явних у ній даних чи доказів. Суддя: В.В. 
Корнєєва.

* * *
Артемівський міськрайонний суд 

Донецької області (84500 м.Бахмут, До-
нецька область вул. Миру,5) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Дудіна Миколи Михайловича 
про стягнення заборгованості. 

Відповідач Дудін Микола Михайлович, 
який мешкає за адресою: 84500, Донець-
ка область, м. Бахмут, вул. Незалежності, 
буд.25, кв.15 викликається до суду (м. 
Бахмут Донецька область, вул. Миру, 5, 
кім.302), для участі у розгляді справи по суті 
05 жовтня 2016 року на 14 год. 00 хв.

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

* * *
Артемівський міськрайонний суд  

Донецької області (84500 м.Бахмут, До-
нецька область вул. Миру,5) розглядає 
цивільну справу за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю 
«Бахмут-Енергія» до Сироти Людми-
ли Олександрівни про стягнення суми 
заборгованості за теплову енергію. 

Відповідач Сирота Людмила 
Олександрівна, як мешкає за адресою: 
84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Чайковського, буд.2, кв.18 викликається 
до суду (м. Бахмут Донецька область, вул. 
Миру, 5, кім.302), для участі у розгляді спра-
ви по суті 05 жовтня 2016 року на 14 год. 45 
хв.

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

* * *
Марутян Тамара Ваграмівна, останнє 

відоме місце проживання: м. Докучаєвськ 
Донецької обл., вул. Партизанська, 11, 
викликається в судове засідання до 
Пологівського районного суду Запорізької 
області в якості відповідача по цивільній 
справі №324/951/16-ц за позовом Кози-
рева Сергія Вікторовича до Марутян Тама-
ри Ваграмівни про розірвання шлюбу, яке 
відбудеться 30.09.2016 року о 14год.00 хв. 
в приміщенні суду за адресою: вул. Єдності 
28, м. Пологи, Запорізької області, Суддя 
М.В. Іванченко. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 
4) розглядає цивільну справу за позо-
вом Черкас Ольги Вікторівни до Маркіна 
Олексія Вікторовича, Маркіної Анастасії 
Дмитрівни, Туркевич Івана Володимиро-
вича, Капустян Віктора Сергійовича про 
визнання недійсної довіреності, догово-
ру купівлі-продажу автомобіля, витребу-
вання автомобіля з чужого незаконного 
володіння.

Відповідачі: Маркін Олексій Вікторович, 
Маркіна Анастасія Дмитрівна 
(зареєстровані за адресою 83119, м. До-
нецьк, вул. Щетиніна, 39/52), Туркевич Іван 
Володимирович (зареєстрований за адре-
сою 23100, Вінницька область, м. Жме-
ринка, вул. Київська, 53А), Капустян Віктор 
Сергійович (зареєстрований за адресою 
23100, Вінницька область, м. Жмеринка, 
вул. Одеська, 17/1), викликаються 26 жов-
тня 2016 року на 10-00 год. до суду, каб. 
№7, 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 у їх відсутності. 
Суддя Н.В.Нємиш. 

Оголошення
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Рідний крайОголошення
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Пурель Євгена Робертовича про 
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідач: Пурель Євген Робертович 
(зареєстрований за адресою 83000, м. До-
нецьк, вул. Стендаля, 9/96), викликається 11 
жовтня 2016 року на 09-10 год. до суду, каб. 
№8, 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 у його відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Конайленко Андрія Володимировича 
про стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

Відповідач: Андрій Володимирович 
(зареєстрований за адресою 83062, м. До-
нецьк, вул. Куйбишева, 17А/8), викликається 
11 жовтня 2016 року на 09-00 год. до суду, каб. 
№8, 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 у його відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500 м. Бахмут Донецька область, 
вул. Миру,5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Меренкової 
Ірини Юріївни про стягнення заборгованості.

Відповідач: Меренкова Ірина Юріївна, яка 
зареєстрована за адресою: Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Фурманова, буд.19, кв.83, 
викликається до суду (м. Бахмут Донецька об-
ласть, вул. Миру,5, каб.304), 28.09.2016 р. на 
10 год. 00 хв. 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 причину неявки, інакше справа буде 
розглянута у його відсутності. Суддя І.В. Ре-
шетняк.

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом Сорокотяги Олек-
сандра Володимировича до Гунька Костянтина 
Сергійовича про визнання особи такою, що 
втратила право на користування житлом. 

Відповідач: Гунько Костянтин Сергійович 
(зареєстрований за адресою 85200, м. Торецьк, 
сел. Північне, вул. Юності, 7/15), викликається 
29 вересня 2016 року на 08-30 год. до суду, каб. 
№7, для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутності. Суддя Н.В.Нємиш. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Ольшанської Ольги Валеріївни про 
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідач: Ольшанська Ольга Валеріївна 
(зареєстрована за адресою 83044, м. Донецьк, 
вул. Армавірська, 13а/78), викликається 30 ве-
ресня 2016 року на 09-50 год. до суду, каб. №8, 
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 у його відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Реут Олександра Анатолійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідач: Реут Олександр Анатолійович 
(зареєстрований за адресою 83016, м. До-
нецьк, вул. Аравійська, 3/33), викликається 30 
вересня 2016 року на 09-30 год. до суду, каб. 
№8, 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 у його відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Третьякова Андрія Анатолійовича про 
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідач: Третьяков Андрій Анатолійович 
(зареєстрований за адресою 83110, м. До-
нецьк, вул. Роздольна, 23/42), викликається 30 
вересня 2016 року на 10-10 год. до суду, каб. 
№8, 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 у його відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Ісаєва Ельшад Гасан-огли про стяг-
нення заборгованості за кредитним догово-
ром. 

Відповідач: Ісаєв Ельшад Гасан-огли 
(зареєстрований за адресою 83122, м. До-
нецьк, вул. Купріна, 1, гурт.), викликається 30 
вересня 2016 року на 10-00 год. до суду, каб. 
№8, 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 у його відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Міняйло Лариси Романівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Відповідач: Міняйло Лариса Романівна 
(зареєстрована за адресою 83016, м. До-
нецьк, вул. Кірова, 54/16), викликається 30 ве-
ресня 2016 року на 09-40 год. до суду, каб. №8, 
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 у його відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ «Акцент-Банк» 
до Каткової Світлани Миколаївни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором. 

Відповідач: Каткова Світлана Миколаївна 
(зареєстрована за адресою 83016, м. До-
нецьк, вул. Дніпродзержинська, 21/110), 
викликається 30 вересня 2016 року на 09-40 
год. до суду, каб. №8, 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 у його відсутності. Суддя О.Г. Геря. 

* * *
Алєксєєв Олександр Сергійович, 22.09.1967 

р.н., останнє відоме місце проживан-
ня якого: Донецька обл., м. Добропілля, 
вул. Декабристів, 7/1, викликається до 
Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області, як відповідач по цивільній 
справі № 227/3097/16-ц за позовом ПАТ 
Комерційний Банк «ПриватБанк» до Алєксєєва 
Олександра Сергійовича про стягнення 
заборгованості. Судове засідання відбудеться 
30.09.2016 року о 09:00 год. в приміщенні суду 
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, 
вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до 
суду, справу буде вирішено на підставі наявних 
у ній даних чи доказів. Суддя: В.В.Корнєєва. 

* * *
Дзержинський міський суд Донецької 

області (85200, м. Торецьк, вул. Друж-
би, 4) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» 
до ТОВ «Диад», Артамонова Олександра 
Анатолійовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. 

Відповідачі: ТОВ «Диад» (розташоване за 
адресою 83117, м. Донецьк, вул. Бахметьєва, 
46), Артамонов Олександр Анатолійович 

(зареєстрований за адресою 83110, м. До-
нецьк, вул. Прожекторна, 11/132), виклика-
ються 14 жовтня 2016 року на 11-00 год. до 
суду, каб. №8, для участі у розгляді справи по 
суті. 

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку 
не прибуття, відповідачі повинні повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута у їх відсутності. Суддя С.С.Бабенко 

* * *
Дацько Сергій Степанович, 19.05.1968 р.н., 

останнє відоме місце проживання якого: До-
нецька обл., м. Добропілля, вул. Піонерська, 
22, викликається до Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області, як 
відповідач по цивільній справі № 227/3369/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Дацько Сергія Степановича про стягнення 
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 30.09.2016 
року о 09:00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до 
суду, справу буде вирішено на підставі наявних 
у ній даних чи доказів. Суддя: В.В.Корнєєва.

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) прово-
дить розгляд цивільної справи за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Карпової Яни Юріївни про 
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. 

Відповідач: Карпова Яна Юріївна, проживає 
за адресою: 84500, Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Оборони, буд.19, кв.28, викликається 
в судове засідання, призначене на 10 год. 
00 хв. 11.10.2016 р., до суду, каб. № 213, для 
участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення на позов та відповідні докази. У ви-
падку неможливості прибуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки. За 
інших обставин розгляд справи відбудеться у 
його відсутності. Суддя О.П.Чопик. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) прово-
дить розгляд цивільної справи за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Черепні Олени Петрівни 
про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. 

Відповідач: Черепня Олена Петрівна, 
проживає за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Артемівськ, вул. Артема, буд.40, кв.46 
викликається в судове засідання, призначене 
на 10 год. 30 хв. 11.10.2016 р., до суду, каб. № 
213, для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення на позов та відповідні докази. У ви-
падку неможливості прибуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки. За 
інших обставин розгляд справи відбудеться у 
його відсутності. Суддя О.П.Чопик. 

* * *
Артемівський міськрайонний суд Донецької 

області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,5) прово-
дить розгляд цивільної справи за позовом ПАТ 
КБ «ПриватБанк» до Гехт Наталі Володимирівни 
про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. 

Відповідач: Гехт Наталя Володимирівна, 
проживає за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Артемівськ, вул. Весела, буд.5 
викликається в судове засідання, призначене 
на 11 год. 00 хв. 11.10.2016 р., до суду, каб. № 
213, для участі у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення на позов та відповідні докази. У ви-
падку неможливості прибуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки. За 
інших обставин розгляд справи відбудеться у 
його відсутності. Суддя О.П.Чопик. 

* * * 
Дзержинський міський суд Донецької області 

(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає 
цивільну справу за позовом Тарасьєва Василя 
Івановича до Якимової Ірини Володимирівни 
про розірвання шлюбу. 

Відповідач: Якимова Ірина Володимирівна 
(зареєстрована за адресою м. Донецьк, вул. 
Кірова, 37/86), викликається 03 жовтня 2016 
року на 11-00 год. до суду, каб. №10, для участі 
у розгляді справи по суті. 

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не 
прибуття, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутності. Суддя В.І.Пискунов.

Наша 
спадщина – 

кургани
Добропільський район Донеч-

чини – багатий археологічними 
об’єктами степовий край. 
Оригінальність розташованих 
на цій території археологічних 
об’єктів пояснюється тим, що 
цей район займає ділянку сте-
пу, що зрошується річками, які 
відносяться як до басейну Дніпра, 
так і до басейну Дону. Основна ча-
стина археологічних об’єктів на цій 
території представлена поселення-
ми і курганами. Практично всі посе-
лення розташовані на терасах балок 
і відносяться до епохи пізньої брон-
зи. Зустрічаються групи поселень, 
які витягнуті уздовж течії річок. Всі 
вони являють собою довгострокові 
селища, залишені осілим населен-
ням.

Особливу історичну та куль-
турну цінність становить об’єкт 
археологічної спадщини 
(інвентарний номер 1108004), до 
якого входять два кургани (схема 
розташування є). 

Курганна група розташована 
біля с. Володимирівка на території 
Октябрської сільської ради та має 
наступні параметри: 

курган 1: діаметр – 40 м, висота – 
2,5 м, кількість поховань – не менше 
десяти,

курган 2: діаметр – 30 м, висота – 
0,5 м, кількість поховань – не менше 
восьми.

Враховуючи зазначені параме-
три, цей археологічний об’єкт є 
неординарним зразком культурної 
спадщини відповідної регіональної 
етнічної групи (носії катакомбної 
та зрубної культур), що мешкала 
на території краю впродовж доби 
бронзи.

Вивчення та аналіз артефактів 
(фрагменти кераміки, численні ви-
киди глини у тілі насипу, кістки тва-
рин), які були зафіксовані під час об-
меженого шурфування, свідчить про 
те, що даний археологічний об’єкт 
є яскравим прикладом степової 
поховальної архітектури та без-
умовно пов’язаний з віруваннями та 
життям стародавнього населення 
даного регіону. 

Таким чином, згідно з пунктом 
11 Порядку визначення категорій 
пам’яток для занесення об’єктів 
культурної спадщини до Держав-
ного реєстру нерухомих пам’яток 
України, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2001 р. № 1760, да-
ний об’єкт культурної спадщини 
відповідає категорії місцевого зна-
чення.

Управління культури і туризму 
Донецької облдержадміністрації 
подало до Міністерства культу-
ри України пропозиції про за-
несення даного об’єкта до Дер-
жавного реєстру нерухомих 
пам’яток України, а зазначе-
на курганна група буде першим 
археологічним об’єктом у межах 
Донецької області, який занесено 
до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України та набуде статусу 
археологічної пам’ятки.


