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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 8 серпня 2016 року
USD 2480.5647 EUR 2767.3180 RUB 3.7835 / AU 338001.75 AG 5015.70 PT 287001.34 PD 176368.15

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

Скраплений газ і вугілля будуть доступнішими 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Відповідна постанова потребує збільшення субвенції 
держбюджету на 1,3 мільярда гривень

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

За місяць до старту робо-
ти нової сесії парламенту 

в Кабінеті Міністрів заговори-
ли про потребу підготувати па-
кет законодавчих ініціатив що-

до стимулювання економічно-
го зростання країни. Словами 
Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана це звучало так: «Ми 
повинні розробити пакет зако-
нодавчих ініціатив, які нам по-
трібні в рамках роботи укра-
їнського парламенту для то-

го, щоб забезпечити підтримку 
економічного зростання. У нас 
є його перші паростки, але цьо-
го недостатньо. Ми повинні йо-
го підтримати». А очікує уряд 
цього року показник зростан-
ня економіки 1,5%. Ці прогно-
зи збігаються з припущеннями 

міжнародних фінансових орга-
нізацій і рейтингових агентств.

Уже з 1 вересня Кабінет Мі-
ністрів планує коштом амери-
канського фонду Western NIS 
Enterprise Fund започаткувати 
роботу Офіса із залучення інвес-
тицій і сформувати відповідний 

штат працівників. Опікуватиметь-
ся підготовкою роботи цієї струк-
тури заступник міністра фінан-
сів Оксана Маркарова. Офіс ви-
конуватиме завдання, яке стосу-
ється супроводу та полег-
шення діяльності інозем-
них інвесторів в Україні.

Міністр закордонних справ Литви про консолідацію 
цивілізованого світу проти країни-агресора
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Тактична медицина 
підвищує можливості 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. На базі Міжнародного центру 
миро творчості та безпеки Національної академії сухопутних 
військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного завершився пер-
ший в Україні випуск інструкторів з тактичної медицини, під-
готовка яких відбувалася за принципами НАТО 68W.

До кінця року в Міноборони планують створити центр так-
тичної медицини Збройних сил. Вже є ресурси та можливос-
ті. Загалом очікується підготовка до 300 осіб кваліфіковано-
го медичного персоналу нижчої та середньої ланки на рік. 
Це саме те, чого війську бракує, повідомляє УНІАН з поси-
ланням на прес-службу оборонного відомства.

Такі курси дають змогу швидко підготувати інструкторів 
з тактичної медицини для українського війська. А інструк-
тори готуватимуть уже військових фельдшерів. У підготов-
ці українських тактичних медиків передбачають стажування 
їх на станціях швидкої медичної допомоги та в районі про-
ведення АТО.
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ЦИТАТА ДНЯ

ЛІНАС ЛІНКЯВІЧУС:

ЦИФРА ДНЯ

77,8 млрд грн     
надійшло в січні-липні до місцевих 

бюджетів (без урахування трасфертів) 
завдяки реформі бюджетної 

децентралізації  

«Вісім років 
тому російська війна у 

Грузії мала стати уроком. 
Анексія Росією Криму 

продемонструвала, що 
цього не відбулося. 
Санкції потрібно 
продовжувати».

Полісся в окупації 
банд «чорних» лісорубів

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

«УК» з’ясував, скільки 
пропонують платити 
тому, хто оприлюднить  
злочинну схему  
в організації, де працює

Голова Волинської 
облдержадміністрації 
Володимир Гунчик 
стверджує: принцип, 
яким він керується, діє

МІСЦЕВА ВЛАДА

ГОСТРА ТЕМА. Вакханалія незаконних рубок загрожує 
залишити Україну без лісів
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Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє
Халілова Мамета Ебубекіровича (уродженець: р/г 5а
УзРСР, Галабінського району, Ташкентської області)
про те, що 27 вересня 2016 року о 14-00 годині в
приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька область,
м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатися ци-
вільна справа за позовом Халілової Емілії Едемівни
до Халілова Мамета Ебубекіровича про надання до-
зволу на виїзд за кордон малолітньої дитини без
згоди та супроводу батька, суддя Фомін В.А.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач по даній справі Халілов М.Е. вважається пові-
домленим про час та місце розгляду справи і у
випадку його неявки справа підлягає розгляду за
його відсутності.

Суддя В.А.Фомін

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м.
Селидове, вул. Пушкіна 4) розглядає цивільну справу №
242/2009/15-ц за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
до Капшук Яніни Валеріївни, третя особа: ТОВ «Картол», про
звернення стягнення на заставне майно.

Відповідач Капшук Яніна Валеріївна, яка проживає за ад-
ресою: м. Донецьк, вул. 25-річчя РККА, 18/65; третя особа:
ТОВ «Картол», яке знаходиться за адресою: м. Донецьк,
Куйбишевський р-н, пров. Веселий, 78, викликаються у су-
дове засідання, призначене на 13.09.2016 р. о 15.00 годині,
у приміщення Селидівського міською суду, зал судових за-
сідань № 5, суддя Кротінов В.О., для розгляду вказаної
справи по суті.

Відповідачу, третій особі пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неявки у судове
засідання відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутності з по-
становленням заочного рішення.

Суддя Кротінов В.О.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231)
розглядає цивільну справу за позовом Богадиця Лю-
бові Федорівни до Богадиця Марини Анатоліївни про
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням та зняття з реєстрації.

Відповідачка по справі Богадиця Марина Анатолі-
ївна, останнє відоме місце реєстрації: м. Маріуполь,
с. Сартана, вул. Калініна, буд. 22, викликається о 08
годині 00 хвилин 12 серпня 2016 року до суду, кабі-
нет № 14, 15 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсут-
ності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя О.О. Хараджа

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м.
Бахмут (Артемівськ), Донецької області, вул. Миру, 5) викли-
кає як відповідачів:

— по справі 2/219/1268/2016 відповідачів Востреліна Сер-
гія Миколайовича, Востреліну Світлану Володимирівну, ос-
таннє місце проживання та реєстрації: Донецька область м.
Бахмут (Артемівськ), вул. Ювілейна 77-62, по справі Кравчук
Сергія Григоровича про захист прав власності, на 15.08.2016
р. о 09.00 годин 

— по справі 2/219/1721/2016 відповідача Слободанюк Ан-
дрія Олексійовича, 1984 р.н., останнє місце проживання та
реєстрації: Донецька область Бахмутський район, с. Покров-
ське вул. Шевченка 18, по справі Слободанюк Наталі Вікто-
рівни про стягнення аліментів на 15.08.2016 р. о 08.30 годин
до суду каб. № 309 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 роз-
глядатися у їх відсутності.

Суддя Тверський С.М.

Втрачені документи на ім’я Котигорох Ігор Іванович:
паспорт громадянина України на ім’я Котигорох Ігор Іва-
нович, 07.09.1966 р.н., СК161235, виданий Білоцерків-
ським РВГУ МВС України в Київській обл. 15.03.1996,
довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, права
водія, посвідчення учасника бойових дій, пенсійне посвід-
чення, вважати недійсними з 28.07.2016 р.

Втрачений паспорт на ім’я Фрікер Олександр
Йосипович, серія ВО № 170429, виданий Мукачів-
ським МВ УМВС України в Закарпатській області,
вважати недійсним. Паспорт був втрачений 28 липня
2016 р. у місті Одеса.

Втрачене посвідчення Секретаріату Кабінету

Міністрів від 8 липня 2015 р. № 620, видане

на ім'я Бурлакова Олександра Михайловича,

вважати недійсним.

В зв'язку з втратою вважати недійсною пе-

чатку державного підприємства «Українські
екологічні інвестиції», код ЄДРПОУ

33312212, Україна, м. Київ.

Підозрюваний Мартиненко В’ячеслав Віта-
лійович, 28.02.1991 року народження, який
мешкає за адресою: Донецька область, м.
Торез, проспект Гагаріна, буд. 23, кв. 62, на
підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України,
вам необхідно з’явитися 17.08.16, 18.08.16,
19.08.16 року в період часу з 09.00 до 18.00
години до кабінету № 2 першого СВ СУ проку-
ратури Донецької області, до слідчого Білоу-
сова А.Ю. за адресою: Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Рум’янцева, 4а, для про-
ведення за вашою участю слідчих дій у кримі-
нальному провадженні № 42015050000000095
від 25.02.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України -
вручення вам повідомлення про зміну раніше
повідомленої підозри, допиту як підозрюва-
ного, закінчення досудового розслідування та
відкриття матеріалів кримінального провад-
ження, відповідно до вимог ст.ст. 46, 47, 54,
278, 290, 291 КПК України.

Старобільський районний суд Луган-
ської області викликає Каліта Галину Вале-
ріївну, зареєстровану за адресою:
Луганська область, м. Антрацит, вул. Авто-
мобілістів, буд. 17, кв. 2, Нєкрасову Анто-
ніну Вікторівну, зареєстровану за адресою:
Луганська область, м. Антрацит, вул. Авто-
мобілістів, буд. 17, кв. 2, Нєкрасова Вале-
рія Вікторовича, зареєстрованого за
адресою: Луганська область, м. Антрацит,
вул. Автомобілістів, буд. 17, кв. 2, як від-
повідачів у судове засідання по цивільній
справі № 2/431/1037/16 р. про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 11 серпня
2016 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Публічне акціонерне товариство
«Аграрний комерційний банк»
(скорочене найменування ПАТ «Агроком-
банк»), код ЄДРПОУ 21570492, повідомляє,
що згідно з Рішенням позачергових Загаль-
них зборів Акціонерів банку від 16.11.2015
змінено назву банку на Публічне акціонерне
товариство «Айбокс Банк» (скорочене найме-
нування ПАТ «Айбокс Банк»). Вказані зміни
погоджені Національним банком України
24.03.2016 та зареєстровані у Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань
19.07.2016.

ПАТ «Айбокс Банк» є правонаступником
всіх прав та обов’язків ПАТ «Агрокомбанк».

Робота відділень ПАТ «Айбокс Банк» здійс-
нюється у колишньому режимі відповідно до
звичайного графіка, клієнтам доступний по-
вний перелік банківських послуг.

Додаткову інформацію можна отримати в
Контакт-центрі Банку: 0 (800) 500-178 (без-
коштовно в межах України).

З метою залучення громадськості до об-
говорення питань щодо прийняття рішень,
які можуть впливати на стан довкілля, Дер-
жавна інспекція ядерного регулювання Ук-
раїни з 8 серпня по 7 вересня 2016 року
проводить публічне громадське обгово-
рення можливості продовження експлуа-
тації ядерної установки – енергоблока №1
Запорізької АЕС.

В рамках обговорення Держатомрегу-
лювання за участю ДП НАЕК «Енергоатом»
30 серпня 2016 року о 13:00 проводить
громадські слухання за адресою: Запо-
різька обл., м. Енергодар, вул. Центральна,
6, Культурно-діловий центр Запорізької
АЕС. Телефони для довідок: (06139) 6-21-
81, (044) 254-34-49.

Яготинський районний суд Ки-
ївської області викликає Бандо-
ріна Віктора Олександровича, 26
лютого 1978 року народження, ос-
таннє відоме місце проживання: м.
Яготин Київської області, вул.
Шевченка, 235, як відповідача в
судове засідання на 9 годину 12
серпня 2016 року по цивільній
справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерцій-
ний банк «ПриватБанк» до
Бандоріна Віктора Олександро-
вича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, адреса
суду: м. Яготин Київської області,
вул. Незалежності, 67.

У разі неявки в судове засі-
дання, справу буде розглянуто за
його відсутності на підставі наяв-
них у ній доказів.

Суддя Литвин Л. І.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 липня 2016 р. № 478
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 

від 11 січня 2006 р. № 8
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 8 «Деякі питання відшкодування витрат

в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження» (Офіційний
вісник України, 2006 р., № 3, ст. 87; 2011 р., № 56, ст. 2249) такі зміни:

у назві та пункті 1 постанови слова «відшкодування витрат» замінити словами «компенсаційних виплат»;
у додатках до постанови:
у назві і тексті додатків 1 і 2 слова «відшкодування витрат» замінити словами «компенсаційних виплат»;
додатки 3 і 4 викласти в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 січня 2006 р. № 8 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2016 р. № 478)

РОЗМІР
компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць

працівникам дипломатичної служби

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 січня 2006 р. № 8 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 27 липня 2016 р. № 478)
РОЗМІР

надбавок до норм компенсаційних виплат в іноземній 
валюті на місяць працівникам дипломатичної служби

Найменування посади 

Розмір 
компенсаційних 

виплат, 
відсотків 

Посол, глава місії, представник, постійний представник України при міжнародній організації  100 
Радник-посланник, заступник глави місії, представника, постійного представника України 
при міжнародній організації, заступник голови виконавчого комітету СНД, генеральний 
консул 

95 

Аташе з питань оборони, представник Міноборони при постійному представництві України 
при міжнародній організації  

92 

Консул —   керівник установи  90 
Радник  89 
Консул у консульській установі  85 
Перший секретар, військовий аташе, військово-повітряний аташе, військово-морський 
аташе, старший помічник представника Міноборони при постійному представництві України 
при міжнародній організації 

79 

Головний спеціаліст  78 
Другий секретар, консульський агент, старший помічник військового аташе з питань 
оборони, помічник аташе з питань оборони  

74 

Віце-консул у консульській установі 74 
Провідний спеціаліст  72 
Третій секретар  69 
Аташе, спеціаліст  65 
Провідний документознавець, провідний інженер, провідний референт 62 
Документознавець I категорії, інженер I категорії, референт I категорії 59 
Завідуючий господарством, діловод, документознавець II категорії, інженер II категорії, 
референт II категорії  

56 

Комендант 52 
Стенографіст I категорії, механік, кухар, черговий комендант  48 
Стенографіст II категорії, водій, робітник з обслуговування будівель і споруд  43 
Двірник, прибиральниця, підсобний робітник та інший обслуговуючий персонал  33 
 

 
 

Найменування 
надбавки Найменування посади 

Розмір 
надбавки, 
відсотків 

1. За виконання 
додаткових 
доручень в інших 
державах, 
міжнародних 
організаціях та 
закордонних 
дипломатичних 
установах України 

посол України, глава місії, представник, постійний представник, 
генеральний консул, який за сумісництвом є послом в одній державі або 
главою місії, представником, постійним представником при міжнародній 
організації 
головний спеціаліст (з фінансових питань, провідний спеціаліст (з 
фінансових питань), спеціаліст (з фінансових питань), який додатково за 
сумісництвом виконує обов’ язки в одній закордонній дипломатичній 
установі 

10 

посол України, глава місії, постійний представник, представник, 
генеральний консул, який за сумісництвом є послом або главою місії, 
представником, постійним представником при міжнародній організації у 
двох або трьох державах чи міжнародних організаціях 
головний спеціаліст (з фінансових питань), провідний спеціаліст (з 
фінансових питань), спеціаліст (з фінансових питань), який додатково за 
сумісництвом виконує обов’ язки у двох закордонних дипломатичних 
установах України  

12,5 

посол України, глава місії, постійний представник, представник, 
генеральний консул, який за сумісництвом є послом або главою місії, 
представником, постійним представником при міжнародній організації в 
чотирьох та більше державах чи міжнародних організаціях 

15 

аташе з питань оборони, який за сумісництвом виконує обов’ язки в одній 
державі  

5 

аташе з питань оборони, який за сумісництвом виконує обов’ язки у двох 
та більше державах 

7,5 

2. На утримання 
непрацюючих 
дружин 
(чоловіків) на час 
їх перебування за 
кордоном у 
зв’ язку з 
відрядженням за 
місцем роботи 
чоловіка 
(дружини) — 
працівника 
дипломатичної 
служби 

посол України, глава місії, представник, постійний представник при 
міжнародних організаціях  

30 

Генеральний консул 15 

3. На кожну 
дитину віком до 
18 років, яка 
перебуває за 
кордоном разом з 
працівником 
закордонної 
дипломатичної 
установи України 

посада відповідно до штатного розпису закордонної дипломатичної 
установи України  

5 

4. За виконання 
обов’ язків 
керівника 
закордонної 
дипломатичної 
установи за 
наказом МЗС  

дипломатична посада відповідно до штатного розпису закордонної 
дипломатичної установи України 

5 
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оголошення
Біловодський районний суд Луганської

області викликає у судове засідання від-
повідачів по справі за позовом ПАТ «Ідея
Банк» про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 29.08.2016 року о 08.00:

— Горбачов Георгій Олександрович,
04.12.1970 р.н., останнє відоме зареєс-
троване місце проживання (перебування)
— Луганська обл., м. Свердловськ;

— Савченко Тетяну Олексіївну,
10.02.1975 р.н., останнє відоме зареєс-
троване місце проживання (перебування)
— м. Львів;

— Логінова Миколу Семеновича,
19.05.1961 р.н., останнє відоме зареєс-
троване місце проживання (перебування)
— м. Червонопартизанськ;

— Лєбєдєв Андрій Сергійович,
12.02.1961 р.н., останнє відоме зареєс-
троване місце проживання (перебування)
— Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт
Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто
без Вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК
України. 

Суддя Г.В. Булгакова

Куйбишевський районний суд Запорізької об-
ласті (71001, Запорізька область, смт Більмак, вул.
Центральна, 26 а) розглядатиме цивільні справи за
позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» до фізичних осіб
про стягнення заборгованості за кредитними дого-
ворами. Відповідачі:

справа №319/764/16-ц — Цветков Андрій Воло-
димирович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Сніжне, вул. Гагринська, буд. 72, кв.
1, викликається до суду на 09-45 год. 29 серпня
2016 року;

справа №319/762/16-ц — Абрасімовський Вя-
чеслав Анатолійович, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Кочубея, буд.
48, викликається до суду на 10-00 год. 29 серпня
2016 року;

справа №319/756/16-ц — Костенко Володимир
Михайлович, останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Сніжне, вул. Папаніна, буд. 95,
викликається до суду на 10-15 год. 29 серпня 2016
року;

справа №319/759/16-ц — Камінський Володи-
мир Петрович, останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Сніжне, пров. Ізюмський, буд. 4,
кв. 5, викликається до суду на 10-30 год. 29 серпня
2016 року;

справа №319/757/16-ц — Гринцев Андрій Сер-
гійович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Сніжне, вул. Шевченка, буд. 54,
викликається до суду на 10-45 год. 29 серпня 2016
року;

справа №319/760/16-ц — Бірулін Олександр
Сергійович, останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Сніжне, вул. Павлова, буд. 33,
викликається до суду на 11.00 год. 29 серпня 2016
року. Копію позову та доданих матеріалів, рі-
шення суду можна отримати в суді за вищевказа-
ною адресою або через «Електронний суд» 
e-court.mail.gov.ua.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення проти позову та докази на їх підтвердження.
У випадку неявки відповідача в судове засідання та
неповідомлення суду про поважну причину неявки
позов буде розглянутий за його відсутності за на-
явними у справі доказами. 

Суддя Солодовніков Р.С.

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідачів у судове засі-
дання:

— Іванову Марину Анатоліївну по справі
№ 433/1064/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до
Іванової Марини Анатоліївни про стягнення
заборгованості на 16.08.2016 року на 14-00
год.;

— Московко Євгена Віталійовича по
справі № 433/1066/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства КБ «Приват-
Банк» до Московко Євгена Віталійовича про
стягнення заборгованості на 16.08.2016 року
на 14-10 год.;

— Паталаха Олександра Олександровича
по справі № 433/1075/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства КБ «При-
ватБанк» до Паталаха Олександра
Олександровича про стягнення заборгова-
ності на 16.08.2016 року на 14-20 год.;

— Суховеркова Миколу Кузьмича по
справі № 433/1074/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства КБ «Приват-
Банк» до Суховеркова Миколи Кузьмича про
стягнення заборгованості на 16.08.2016 року
на 14-30 год.;

— Калашнікова Олексія Михайловича по
справі № 433/1070/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства КБ «Приват-
Банк» до Калашнікова Олексія Михайловича
про стягнення заборгованості на 16.08.2016
року на 15-00 год.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Розгляд справи № 589/2242/15-ц, за апеляційною
скаргою Шеремет Ольги Володимирівни на рішення
Шосткинського міськрайонного суду Сумської об-
ласті від 03 серпня 2015 року у справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» до Станішевської Галини
Гаврилівни, Станішевського Миколи Івановича, Ста-
нішевського Андрія Володимировича, Графової Ма-
рини Володимирівни, Станішевської Людмили
Володимирівни, Станішевського Володимира Воло-
димировича, Шеремет Ольги Володимирівни, Кан-
диби Аліни Володимирівни про стягнення
заборгованості по кредиту призначено на 10.00 год.
25 серпня 2016 року, у приміщенні Апеляційного
суду Сумської області за адресою: м. Суми, вул. Ге-
расима Кондратьєва, 28.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України в судове
засідання викликаються як відповідачі:

Станішевська Галина Гаврилівна, зареєстрована:
вул. Озерна, буд. 28, кв. 41, м. Шостка, Сумська об-
ласть;

Станішевський Микола Іванович, зареєстрова-
ний: вул. Озерна, 28, кв. 41, м. Шостка, Сумська об-
ласть;

Станішевський Андрій Володимирович, зареєс-
трований: вул. Слобідська, буд. 37, кв. 20, м. Шос-
тка, Сумська область;

Графова Марина Володимирівна, зареєстро-
вана: вул. Слобідська, буд. 37, кв. 20, м. Шостка,
Сумська область;

Станішевська Людмила Володимирівна, зареєс-
трована: вул. Слобідська, буд. 37, кв. 20, м. Шостка,
Сумська область;

Станішевський Володимир Володимирович, за-
реєстрований: вул. Озерна, буд. 3, кв. 34, м. Шостка,
Сумська область;

Шеремет Ольга Володимирівна, зареєстрована:
вул. Слобідська, буд. 37, кв. 20, м. Шостка, Сумська
область;

Кандиба Аліна Володимирівна, зареєстрована:
пров. Короленка, буд. 7, кв. 20, м. Шостка, Сумська
область.

У разі неявки відповідачів в судове засідання
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Л.В. Лузан

28.07.2016 р. втрачено документи ТОВ
«УКРБІЗНЕС ЛТД» (код 38346204):

Оригінал Статуту, печатка ТОВ «УКР -
БІЗНЕС ЛТД», Наказ про призначення ди-
ректора від 05.09.2012 р., протокол про
призначення директора № 04/09/2012 від
04.09.2012 р. Документи на нерухоме
майно:

оригінал договору від 03.12.2012 р. ку-
півлі-продажу приміщення у будівлі літ. «А-
3» площею 919,6 кв.м., за адресою: 
м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. № 14а/2, зе-
мельна ділянка № 1410136600:00:024:0068,
посвідчений приватним нотаріусом Київ-
ського міського нотаріального округу Ніко-
ліца А.А.

оригінал договору від 03.10.2012 р. ку-
півлі-продажу нежитлового приміщення
№ 1 зі спорудами, яке відповідає витягу
№ 35575770, виданому 21.09.2012 р. мі-
ським комунальним підприємством БТІ в
м. Луганськ, площею 811,6 кв.м., за ад-
ресою: м. Луганськ, вул. 26 Бакинських
Комісарів, буд. № 162а, на земельній ді-
лянці № 4410100000:02:032:0003, посвід-
чений приватним нотаріусом Луганського
міського нотаріального округу Кравченко
С.Ю.

оригінал договору від 16.11.2012 р. ку-
півлі-продажу нежитлових будівель: літ.
«С-1, С -1», площею 205,9 кв.м., за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Чигиринська (вул.
60-річчя СРСР), буд № 60/6, на земельній
ділянці № 7110136400:03:008:0013, по-
свідчений приватним нотаріусом Київ-
ського міського нотаріального округу
Ніколіца А.А. Вважати недійсними.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Беспалова Олек-
сандра Юрійовича, який мешкає: Луганська область, Антрацитівський район, сел.
Щотове, вул. Кривоноса, 47/3; Беспалову Іулію Іванівну, яка мешкає: м. Луганськ,
14-й Аеродромний проїзд, 2, як відповідачів у судове засідання по цивільній
справі №431/3186/16-ц провадження №2/431/990/16 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Дельта Банк» до Беспалова Олександра Юрійовича, Бес-
палової Іулії Іванівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 06.09.2016
р. о 09-15 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Миру, 38 «а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ч.4 ст. 169 ЦПК України. Суддя І.В. Кудрявцев

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м.
Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за по-
зовом Мульової Олесі Юріївни до Радченка Михайла Віталійовича,
третя особа районна адміністрація Запорізької міської ради по Шев-
ченківському району про позбавлення батьківських прав.

Відповідач Радченко М.В. викликається до каб. № 6 суду на 19 сер-
пня 2016 року на 09 годину 30 хвилин, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його від-
сутності за наявними доказами. Суддя Бєлоусов А.Є.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає Кліменко Ма-
рину Сергіївну, 21.10.1971 р.н., у судове засідання, яке відбудеться
06.09.2016 року о 15.30 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського,
17 (зал № 6), як відповідача у цивільній справі №127/4458/14-ц за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Ук-
раїна» до Кліменко Марини Сергіївни, Климіної Олени Григорівни про
звернення стягнення на предмет іпотеки. У випадку неявки відповідача
у судове засідання, справу буде розглянуто за його відсутності за на-
явними у справі доказами. 

Суддя Іщук Т.П.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача
Брежнєва Тимофія Олександровича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
ш. Будівельників, 23 а/37) у судове засідання з розгляду цивільної справи
№428/1628/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Енерго-
банк» м. Київ до Брежнєва Тимофія Олександровича про стягнення судового
збору, яке відбудеться 21.09.2016 року о 16 год. 30 хв. у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.              Суддя І. О. Юзефович

Відповідачу Кулієву Сабіт Сахіб Огли, адреса: м. Київ, вул. А.Ахма-
тової, 35-А, кв.26; РФ, Тульська обл., Плавський р-н., с. Юсупово, вул.
Центральна, 16, необхідно з'явитися 15.08.2016 р. о 09:00 год. до Дар-
ницького районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 114),
для участі в судовому засіданні по цивільній справі за позовом Аран-
ської Вікторії Петрівни про розірвання шлюбу. У разі неявки відпові-
дача до суду, справу буде розглянуто по суті за наявними у справі
матеріалами у його відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Вовк Є.І.

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі 
№ 2-877/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мінченко Тамари Іва-
нівни про стягнення заборгованості, викликає до суду як відповідача
Мінченко Тамару Іванівну на 16 серпня 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. Обу-
хів, вул. Київська, б. 20.

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

Суддя В.Г. Болобан

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача По-
дгурського О.О. за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Подгурського Олек-
сандра Олександровича про стягнення кредитної заборгованості.
Судове засідання відбудеться 28.09.2016 р. об 11 год. 00 хв. у примі-
щенні Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі
неявки Подгурського О.О. судове засідання буде проведене у його від-
сутність.

Суддя С.С.Аліна

В провадженні Лисянського районного суду Черкаської області пе-
ребуває цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Полі-
щука Володимира Вікторовича, (останнє місце реєстрації: с. Почапинці
Лисянського району Черкаської області, вул. Тимошивська, б. 11), про
стягнення заборгованості за договором кредиту.

Відповідач Поліщук Володимир Вікторович викликається в судове
засідання, яке відбудеться 26 вересня 2016 року об 11-00 годині в при-
міщенні Лисянського районного суду Черкаської області в смт Ли-
сянка, вул. Незалежності, 4, зал №7. У разі неявки відповідача в судове
засідання справу буде розглянуто на підставі наявних матеріалів.

Суддя Пічкур С.Д.

28.07.2016 р. втрачено документи ТОВ «ЛЕГАЛПЛЕЙС» (код 38346230):
Оригінал Статуту, печатка ТОВ «ЛЕГАЛПЛЕЙС», Наказ про призначення

директора № 13-р від 05.09.2012р., протокол про призначення директора
№ 04/09/2012 віл 04.09.2012 р. Документи на нерухоме майно:

оригінал договору від 17.12.2012 р. купівлі-продажу приміщення у бу-
дівлі літ. «А-3» заг. площею 581,4 кв.м., що знаходиться за адресою: 
м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. № 14а/1, що розташов. на земельній ді-
лянці № 1410136600:00:024:0068, посвідчений приватним нотаріусом Ки-
ївського міського нотаріального округу Ніколіца А.А.

оригінал договору, від 03.10.2012 р. купівлі-продажу нежитлового при-
міщення № 2 зі спорудами, яке відповідає витягу № 35677776, виданому
01.10.2012 р. міським комунальним підприємством БТІ в м. Луганськ, за-
гальною площею 665,3 кв.м., що знаходиться за адресою: 
м. Луганськ, вул. 26 Бакинських Комісарів, буд. № 162а, що розташоване
на земельній ділянці, № 4410100000:02:032:0003, посвідчений приватним
нотаріусом Луганського міського нотаріального округу Кравченко С.Ю.

оригінал договору від 16.11.2012 р. купівлі-продажу нежитлових бу-
дівель: літ «О-І», загальною площею 1301,1 кв.м., що знаходиться 
за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська (вул. 60-річчя СРСР), буд. 
№ 60/7, що розташоване на земельній ділянці, кадастровий 
№ 7110136400:03:008:0013, посвідчений приватним нотаріусом Київ-
ського міською нотаріального округу Ніколіца А.А.

В провадженні Лисянського районного суду Черкаської області пе-
ребуває цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Опа-
насенко Галини Олексіївни (останнє місце реєстрації: с. Шестеринці
Лисянського району Черкаської області, вул. Набережна, б. 5), про
стягнення заборгованості за договором кредиту.

Відповідач Опанасенко Галина Олексіївна викликається в судове за-
сідання, яке відбудеться 26 вересня 2016 року о 10-00 годині в примі-
щенні Лисянського районного суду Черкаської області в смт Лисянка,
вул. Незалежності, 4, зал №7. У разі неявки відповідача в судове засі-
дання справу буде розглянуто на підставі наявних матеріалів.

Суддя Пічкур С.Д.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, м. Бахмут Донецької
обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до
Харлан Олесі Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі Харлан Олеся Петрівна, проживає за адресою: м. Єна-
кієве, вул. Новаторів, буд. 82, викликається до суду на 12.08.2016 р. на 08.30 го-
дину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття відповідачки, вона повинна повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Приазовський районний суд Запорізької області
повідомляє Яковлева Андрія Вікторовича, який про-
живає за адресою: АР Крим, м. Ялта, вул. Малишева,
6-А, про те, що 18.08.2016 о 09 годині 30 хвилин в
приміщенні Приазовського районного суду Запорізь-
кої області за адресою: смт Приазовське, вул. Пуш-
кіна, 5, буде слухатись цивільна справа за позовом
Яковлевої Ірини Миколаївни до Яковлева Андрія Вік-
торовича, 3-тя особа: Орган опіки та піклування При-
азовської районної державної адміністрації в
Запорізькій області про стягнення аліментів та по-
збавлення батьківських прав.

З опублікуванням оголошення про виклик, Яков-
лев Андрій Вікторович вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду у його відсутність.

Суддя Л.Д. Шеїна

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідачів по справі
за позовом Моторного (транспортного) страхового
бюро України про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 15.08.2016 року о 08.00:

Лищук Ігор Іванович, останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання (перебування): Луганська
обл., м. Свердловськ;

Кірсанов Олексій Олегович, 12.03.1987 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (пе-
ребування): Луганська обл., м. Свердловськ;

Каплєєв Юрій Сергійович, останнє відоме зареєс-
троване місце проживання (перебування): Луганська
обл., с. Валуйське.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідача
Карапетяна Олександра Манвеловича, 1935 року народ-
ження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул.
Єфремова, буд. 28; як третю особу, яка не заявляє само-
стійних вимог щодо предмета спору; Литвиненка Володи-
мира Григоровича, останнє місце проживання якого:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Хлюпіна, буд. 70, по ци-
вільній справі № 185/5427/16-ц за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України до Карапетяна
Олександра Манвеловича, третя особа, яка не заявляє са-
мостійних вимог щодо предмета спору: Литвиненко Воло-
димир Григорович, про відшкодування в порядку регресу
витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.

Судове засідання призначене на 30 серпня 2016 року на
10.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м.
Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 306.

У разі неявки відповідача та третьої особи в судове засі-
дання, справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути
розглянута за їх відсутності.

Суддя В.М. Бондаренко

Заводський  районний суд м. Миколаєва повторно
викликає як відповідача Позднєву Тетяну Петрівну в
судове засідання за позовом Кошель Оксани Воло-
димирівни до Позднєвої Тетяни Петрівни, третьої
особи: Товарної біржі «Нерухомість центр», Кошель
Віктора Анатолійовича про визнання договору ку-
півлі-продажу дійсним на 17.08.2016 р. о 14-00 год.
в каб. 17. Заводського районного суду м. Миколаєва
по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи
і у разі її неявки позов може бути розглянуто за її від-
сутності.

Суддя С.В. Щербина

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Романова Антона Анатолійовича у су-
дове засідання як відповідача у справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»
до Романова Антона Анатолійовича про стягнення
заборгованості, яке призначено на 17  серпня 2016
року на 10 год. 30 хв. і відбудеться за адресою: Ки-
ївська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, суддя
Ковбель М.М.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини не-
явки.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання
без поважних причин, судове засідання буде прове-
дено у вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 статті 74
ЦПК України з опублікуванням оголошення про ви-
клик відповідач вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи.

Суддя М.М. Ковбель

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовом Котовникова
Олександра Гіляєвича до Сівацької Тетяни Василівни,
яка зареєстрована за адресою: пр. В. Гармати (Літов-
ський), буд. 5, кв. 4, м. Макіївка, Донецької області,
Мочалової Тетяни Юріївни, яка зареєстрована за ад-
ресою: сел. Кр. Партизан, вул. Запорізька, буд. 3, кв.
5, м. Макіївка, Донецька область про стягнення боргу
за договором позики, викликаються на 30 серпня
2016 року о 14.30 годині, до суду, каб. № 7, для участі
у розгляді справ по суті (№ 2/234/4137/16).

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Переверзева Л.І.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул.
Радянська, буд. 39А) розглядає позовну заяву Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Худась Галини Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачка Худась Галина Анатоліївна,
17.09.1973 року народження, останнє місце реєстра-
ції: Донецька область, м. Зугрес, вул. Радянська, 2/12,
викликається на 09 вересня 2016 року о 08.30 год. до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14,
для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення
та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпо-
відача, представника третьої особи, необхідно пові-
домити суд про причини неявки, інакше справу буде
розглянуто у їх відсутність на підставі наявних у ній
даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

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

Додкіну Оксану Миколаївну по справі № 433/1093/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «При-
ватБанк» до Додкіної Оксани Миколаївни про стягнення за-
боргованості на 18.08.2016 року на 14.30 год;

Буданову Оксану Валеріївну по справі № 433/1091/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «При-
ватБанк» до Буданової Оксани Валеріївни про стягнення за-
боргованості на 18.08.2016 року на 14.20 год;

Шматкову Олену Петрівну по справі № 433/1095/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ «Приват-
Банк» до Шматкової Олени Петрівни про стягнення забор-
гованості на 18.08.2016 року на 14.10 год;

Новікову Любов Іванівну по справі № 433/1096/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ «Приват-
Банк» до Новікової Любові Іванівни про стягнення заборго-
ваності на 18.08.2016 року на 14.00 год.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.
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Валківський районний суд Харківської області викли-
кає Че Джоннан, 16.02.1988 р. н., уродженку м. Сеул Пів-
денна Корея, що мешкає за адресою: вул. Музейна
(Котовського), 1, кв. 4, м. Валки Харківської області, в
судове засідання, яке відбудеться 16 серпня 2016 року
об 11 годині 00 хвилин, за адресою: м. Валки, вул.
Ков'язька, 44. Харківської області, для участі в розгляді
цивільної справи №615/140/16-ц за позовом Че Алєкса
Сергійовича до Че Джоннан про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача це оголошення вважається
належним повідомленням і справу буде розглянуто за
наявними по справі доказами. 

Че Джоннан у разі неявки з поважних причин зо-
бов'язана повідомити суд про ці причини.

Суддя Товстолужський О. В.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франків-
ської області повідомляє, що 21 вересня 2016 року
о 09 годині 50 хвилин у приміщенні Івано-Франків-
ського міського суду Івано-Франківської області за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська,
11, перший поверх, зал № 9, розглядатиметься ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Зосюка Андрія Михай-
ловича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. 

Суддя Мелещенко Л. В.

Булокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 11 листопада 2015 року роз-
глянуто цивільну справу № 409/939/16-ц за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро Ук-
раїни до Найєра Євгенія Вікторовича про відшкоду-
вання в порядку регресу витрат, пов’язаних з
виплатою страхового відшкодування та винесено за-
очне рішення про задоволення позовних вимог у по-
вному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Погожого Юрія Олексійовича, як відповідача
по цивільній справі № 426/6226/15-ц за позовом
ПАТ» «Ідея Банк» до Погожого Юрія Олексійовича
про стягнення заборгованості в судове засідання,
яке відбудеться 25 серпня 2016 року о 09.00 год. в
приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
проводитиме розгляд справи без участі відповідача.

Суддя М.А. Гашинський

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Гончарова Сергія Вікторо-
вича (прож: м. Сєвєродонецьк, Луганської області,
кв. Жовтневої Революції, 26/79) у судове засідання
з розгляду цивільної справи за позовом Гончарової
Олени Володимирівни до Гончарова Сергія Вікторо-
вича про розірвання шлюбу, яке відбудеться
12.09.2016 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

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

Суддя І. О. Юзефович

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Гончарука Валерія Миколайо-
вича до Гончарук Лесі Миколаївни, третя особа:
Чотирнадцята київська державна нотаріальна контора
про визнання права власності на рухоме майно в по-
рядку спадкування за законом.

Відповідач у справі Гончарук Леся Миколаївна,
17.12.1979 р.н., зареєстрованою у м. Києві не значиться,
викликається до суду на 05 вересня 2016 р. о 09.30 год.,
каб. № 9, в приміщення за адресою: м. Київ, вул. Воло-
ська, 6/14 Б, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Ларіонова Н.М.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає:
Данилова Миколая Семеновича, останнє відоме
місце проживання: м. Одеса, вул. Балківська, буд.
141, кв.47, у судове засідання по цивільній справі за
позовом Спасського Івана Васильовича, Спасської
Вікторії Миколаївни, Парфонової (Спасської) Євгенії
Іванівни до Данилова Миколая Семеновича про ви-
знання права власності, яке призначене до слухання
на 16.08.2016 р. о 14 год. 00 хв. у залі № 209 суду за
адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних
причин, розгляд справи буде проведено за Вашої
відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Леонов О.С.

Приазовським районним судом Запорізької об-
ласті викликається до суду Конюченко Неля Воло-
димирівна (останнє відоме місце проживання:
87600, Донецька обл., м. Новоазовськ, вул. Кон-
драшкіна, буд. 32-А) на 10 годину 00 хвилин
12.09.2016 р. для участі у розгляді справи №
325/838/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Суддя Васильцова А.А.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Лисак Марію Валеріївну як від-
повідача по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Лисак Марії Валеріївни про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 04.10.2016 р. о 09.15
год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-
й поверх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У
разі неявки справа буде розглядатися за наявними
у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської
області Компанієць О.В. викликає Левченка Едуарда
Георгійовича, останнім відомим місцем проживання
якого є с. Плоске Смілянського району Черкаської об-
ласті, вул. Комунарська, 67, як відповідача по справі №
703/1737/16-ц 2/703/1033/16 за позовом Кравченка Ві-
талія Олександровича про стягнення грошових коштів.

Судове засідання відбудеться о 9 годині 31 серпня
2016 року за адресою: м. Сміла Черкаської області, вул.
Соборна, 94. У разі неявки відповідача по справі може
бути винесене заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини
відповідач зобов'язаний повідомити про неявку та її при-
чини.

Суддя Компанієць О. В.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької
області повідомляє відповідача Пявчика Олександра
Васильовича, 29.08.1982 р.н., проживаючого за ад-
ресою: Хмельницька область, Хмельницький район,
с. Райківці, вул. Паркова, буд. 1, кв. 14, про те, що
судовий розгляд цивільної справи за позовною за-
явою Товариства з обмеженою відповідальністю
«Кредекс Фінанс» до Пявчика О.В. про звернення
стягнення на предмет застави шляхом його продажу
від імені боржника, відбудеться 15 серпня 2016 року
о 17 год. 30 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул.
Кам'янська, 117, каб. 10, 1-й пов.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності за наявними у справі доказами. 

Суддя В.О. Мороз

Іллічівський міський суд Одеської області викли-
кає в судове засідання громадянина Желобкова Гри-
горія Івановича, що мешкає за адресою: Україна, м.
Луганськ, квартал Волкова, буд. 34 а, кв. 45, по кри-
мінальному 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 16.08.2016 р. о
10.00. При собі мати паспорт або інший документ,
що посвідчує особу.

Суддя К. В. Вергопуло

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Черепахіна Володимира Олексійо-
вича, 8.04.1949 р.н., мешкає м. Луганськ, кв. Мирний,
10/95, як відповідача, в судове засідання по цивільній
справі № 409/1600/16-ц за позовом ТДВ «Експрес
Страхування» про стягнення заборгованості, що від-
будеться 23.09.2016 року о 9 год. 40 хв. в приміщенні
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Горького, 2, тел.2-27-92.

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

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

Суддя В.В. Тімінський

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Щеглова Миколи Сергійовича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач Щеглов Микола Сергійович, виклика-
ється на 05 вересня 2016 року о 08:50 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.

Повістка про виклик
Підозрюваний Німетуллаєв Сейтумер Нурідино-

вич, 10.06.1952 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133,
135, 297–5 КПК України, викликається 12 серпня
2016 року о 10:00 годині до старшого слідчого СВ
УСБУ в Херсонській області Круглика О.М. за адре-
сою: м. Херсон, вул. Кірова, б. 1, каб. 23 
(тел. 0552-42-21-49) для проведення слідчих та про-
цесуальних дій за його участю як підозрюваного у
кримінальному провадженні № 22014230000000048
від 22.10.2014.

Повістка про виклик
Підозрювану Телятникову Раїсу Федорівну,

01.03.1941 р.н.відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
297-5 КПК України, викликають 12 серпня 2016 року
о 10:00 годині до старшого слідчого СВ УСБ України
в Херсонській області Коротюка В.О. за адресою: 
м. Херсон, вул. Кірова, б. 1, каб. 25 ( тел. 0552-42-
21-49) для проведення слідчих та процесуальних дій
за її участю як підозрювану у кримінальному про-
вадженні № 22014000000000049 від 24.02.2014. 

Повістка про виклик
Підозрюваний Колбін Сергій Миколайович,

29.10.1969 р.н.відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
297-5 КПК України, викликається 12 серпня 2016
року о 10:00 годині до старшого слідчого СВ проку-
ратури Херсонської області Одайніка В.Б. за адре-
сою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 14, каб. 1 (тел.
0552-35-21-31) для проведення слідчих та проце-
суальних дій за його участю як підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 42014190000000024 від
27.02.2014. 

Вироком Комінтернівського районного суду м.
Харкова від 28 липня 2016 року постановленому у
спеціальному судовому провадженні Зимогляда Єв-
генія Олександровича, 15.02.1988 року народження
засуджено за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України до 3
(трьох) років позбавлення волі, з позбавленням його
права обіймати посади в правоохоронних органах,
строком на 3 (три) роки з позбавленням присвоє-
ного йому звання лейтенанта внутрішньої служби
згідно наказу № 110 о/с від 01 грудня 2011 року

Суддя С.А. Ариничева

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Сороку Михайла Зеновійовича, як відпо-
відача у справі за позовом Сороки Наталії Василівни до
Сороки Михайла Зеновійовича про розірвання шлюбу,
яке відбудеться об 11 год. 00 хв. 17 серпня 2016 року в
приміщенні Рожнятівського районного суду за адресою:
смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15. Останнє відоме місце
знаходження відповідача: смт Перегінське, вул. Радова
Ліва, 95, Рожнятівського району, Івано-Франківської
обл.

Місце знаходження відповідача на даний час не ві-
доме. Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані
повідомляти суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Г.В. Калиній

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі за
позовом Якимкіної Тетяни Миколаївни до Цимбала
Євгенія Петровича про стягнення боргу за догово-
ром позики відповідача Цимбала Євгенія Петровича,
який проживає: м. Умань, вул. Комарова, 13, кв. 40,
Черкаської області.

Судове засідання відбудеться 22 серпня 2016 року
об 11 год. 00 хв. в приміщенні Уманського міськрай-
онного суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5,
Черкаської області.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
без вашої участі.

Суддя А.Б. Коваль

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Єрмакова Ігоря Євгеновича
для участі в цивільній справі ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яка відбудеться 22 серпня 2016 року о 15.00 годині
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та
місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м.
Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/2983/2016 за позовом Поповкіної Ла-
риси Олександрівни до Поповкіна Ігоря Борисовича, третя
особа: Фисенкова (Полповкіна) Ольга Ігорівна про ви-
знання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням.

Відповідач у справі Поповкін Ігор Борисович, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул. Івкіна,
32/16, викликається на 16.08.2016 року на 08.45 годину до
суду, каб. № 213 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м.
Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2-во219/107/2016 за заявою Брославської
Інни Валеріївни про роз’яснення заочного рішення від
10.05.2016 року про надання дозволу на виїзд дитини без
згоди батька.

Відповідач Брославський Сергій Сергійович (останнє
місце реєстрації: 86420, Донецька область, м. Єнакієве,
вул. Саратовська, 5/49) викликається на 15 серпня 2016
року на 08.30 годину до суду, каб. № 213 для участі у роз-
гляді 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 розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ
«Приватбанк» до Горбунова Олега Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. На су-
дове засідання по даній справі, яке призначено на 15 серпня
2016 року, на 13.00 годину (каб. № 26), викликається як від-
повідач Горбунов Олег Володимирович, 09.06.1976 року на-
родження, останнє відоме місце його мешкання: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Ломоносова, б. 16, кв.27.

Відповідачу пропонується надати до вищевказаної дати
письмові заперечення щодо позову та посилання на до-
кази, якими він обґрунтовує. У випадку неприбуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Лутай A.M.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк»
до Баннової Наталії Федорівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. На судове засідання по даній справі, яке
призначено на 15 серпня 2016 року, на 14.00 годину (каб. № 26),
викликається як відповідачка Баннова Наталія Федорівна,
23.08.1955 року народження, уродженка м. Макіївки, Донецької
області, останнє відоме місце її мешкання: Донецька область, м.
Макіївка, м-н Зелений, б. 56, кв. 50.

Відповідачці пропонується надати до вищевказаної дати пись-
мові заперечення щодо позову та посилання на докази, якими
вона обґрунтовує. У випадку неприбуття, відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність. Суддя Лутай A.M.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21)
розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ
«Приватбанк» до Іващенка Валентина Вікторовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. На су-
дове засідання по даній справі, яке призначено на 15 сер-
пня 2016 року, на 08.00 годину (каб. № 26), викликається
як відповідач Іващенко Валентин Вікторович, 24.08.1971
року народження, уродженець м. Макіївки, Донецької об-
ласті, останнє відоме місце його мешкання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, с. Нижня Кринка, вул. Центральна, б.
20, кв. 2.

Відповідачу пропонується надати до вищевказаної дати
письмові заперечення щодо позову та посилання на до-
кази, якими він обґрунтовує. У випадку неприбуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Лутай A.M.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21)
розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ
«Приватбанк» до Дмитренко Олександри Миколаївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. На су-
дове засідання по даній справі, яке призначено на 15 сер-
пня 2016 року, на 15.00 годину (каб. №26), викликається
як відповідачка Дмитренко Олександра Миколаївна,
30.10.1956 року народження, уродженка с. Михайлівка,
Кам’янського району, Ростовської області, останнє відоме
місце її мешкання: Донецька область, м. Макіївка, 2-й
квартал, б. 21, кв.15.

Відповідачці пропонується надати до вищевказаної дати
письмові заперечення щодо позову та посилання на до-
кази, якими вона обґрунтовує. У випадку неприбуття, від-
повідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Лутай A.M.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк»
до Чернявського В’ячеслава Костянтиновича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. На судове засідання по
даній справі, яке призначено на 15 серпня 2016 року, на 14.30 го-
дину (каб. № 26), викликається як відповідач Чернявський В’ячес-
лав Костянтинович, 19.02.1987 року народження, уродженець
м. Макіївки, Донецької області, останнє відоме місце його меш-
кання: Донецька область, Макіївська міська рада, с. Землянки,
вул. Котовського, б. 29-А.

Відповідачу пропонується надати до вищевказаної дати пись-
мові заперечення щодо позову та посилання на докази, якими він
обґрунтовує. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність. Суддя Лутай A.M.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ
«Приватбанк» до Степашко Ірини Ористівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. На судове засідання
по даній справі, яке призначено на 15 серпня 2016 року, на
13.30 годину (каб. № 26), викликається як відповідачка Сте-
пашко Ірина Ористівна, 23.04.1971 року народження, урод-
женка м. Лисичанськ, Луганської області, останнє відоме
місце її мешкання Донецька область, м. Макіївка, вул. Бачу-
ріна, б. 2, кв. 5.

Відповідачці пропонується надати до вищевказаної дати
письмові заперечення щодо позову та посилання на докази,
якими вона обґрунтовує. У випадку неприбуття, відповідачка
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність.

Суддя Лутай A.M.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Пристинської
Ганни Євгенівни до Пристинського Ярослава Ігоровича про
розірвання шлюбу. На судове засідання по даній справі, яке
призначено на 15 серпня 2016 року, на 11.00 годину (каб.
№ 26), викликається як відповідач Пристинський Ярослав Іго-
рович, 05.01.1988 року народження, уродженець м. Донецька,
Донецької області, останнє відоме місце його мешкання: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Лейтенанта Шмідта, б. 46.

Відповідачу пропонується надати до вищевказаної дати
письмові заперечення щодо позову та посилання на докази,
якими він обґрунтовує. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Лутай A.M.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області по-
відомляє, що 15.09.2016 року о 08 годині 30 хвилин в Славут-
ському міськрайсуді по вул. Миру, 16, Хмельницької області,
буде розглядатися цивільна справа за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Смирнова Валерія Михайловича, 15.09.1946 р.н., жителя
Хмельницької області Славутського району с. Дідова Гора, про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Явка відповідача Смирнова Валерія Михайловича обов’яз-
кова.

Відповідач Смирнов Валерій Михайлович повинен надати
заперечення проти позову та докази, якими він обгрунтову-
ється. В разі неявки відповідача справа буде розглянута без
його участі.

Суддя В.І.Зеленська

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області по-
відомляє, що 15.09.2016 року о 08 годині 00 хвилин в Славут-
ському міськрайсуді по вул.  Миру, 16, Хмельницької області,
буде розглядатися цивільна справа за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Бойко Івана Володимировича, 14.03.1978 р.н.,жителя Хмель-
ницької області м. Славута вул. Козацька, буд. 46 кв. 32, про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Явка відповідача Бойко Івана Володимровича обов’язкова.
Відповідач Бойко Іван Володимирович повинен надати за-

перечення проти  позову та докази, якими він обгрунтовується.
В разі неявки відповідача справа буде розглянута без його

участі.
Суддя В.І.Зеленська
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 10 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +12 +17    +27 +32
Житомирська +12 +17    +27 +32
Чернігівська +12 +17    +27 +32
Сумська +12 +17    +27 +32
Закарпатська +12 +17    +27 +32
Рівненська +12 +17    +27 +32
Львівська +11 +16    +25 +30
Івано-Франківська +12 +17    +25 +30
Волинська +12 +17    +25 +30
Хмельницька +12 +17    +27 +32
Чернівецька +10 +15    +25 +30
Тернопільська +12 +17    +27 +32
Вінницька +12 +17    +27 +32

Oбласть Нiч          День
Черкаська +12   +17   +27  +32
Кіровоградська +13   +18   +27  +32
Полтавська +12   +17   +27  +32
Дніпропетровська +18   +23   +30  +35
Одеська +17   +22   +30  +35
Миколаївська +17   +22   +30  +35
Херсонська +18   +23   +30  +35
Запорізька +18   +23   +30  +35
Харківська +17   +22   +28  +33
Донецька +18   +23   +30  +35
Луганська +18   +23   +30  +35
Крим +18   +23   +30  +35
Київ +15   +17   +29  +31
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Лелеки довіряють
людям

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур'єр»

МИЛОСЕРДЯ. У Станиці Луганській чорногуз, повертаючись з
риболовлі, серпневим ранком заплутався в електричному  дроті та
зазнав значних травм. Очевидець події одразу зателефонував ве-
теринарам, і вони забрали птицю.

Ця історія набула розголосу по обидва береги річки Сіверський
Донець, яка стала природною лінією розмежування на Луганщині.
З боку Луганська до фото постраждалого птаха у соціальних мере-
жах одразу додали жахливу історію на кшталт «знищення червоних
проросійських снігурів» (свого часу такий міф в інформаційний про-
стір запустив сайт Новосибірська).

Але правда полягає в тому, що від замикання проводів через по-
падання в них птаха мікрорайон Станиці деякий час залишався без
світла. За повідомленням журналістів районної газети «Время», які
тепер регулярно навідують птицю, лікарі роблять усе можливе, аби
вилікувати чорногуза. Лелека був у  тяжкому стані, бо отримав
значні ушкодження м’яких тканин крила, однак кістки виявилися ці-
лими. Йому зашили рану, зафіксували крило. Тепер щодня роблять
перев’язки, дають необхідні ліки, годують.

«Прогнози сприятливі, ми дуже сподіваємося, що за місяць ле-
лека пройде курс лікування та реабілітації і зможе повернутися в
рідне гніздо», — запевняє завідувачка Станично-Луганської вете-
ринарної дільниці
Наталія Титаренко. 

За її словами,
птах немов розуміє
турботу про себе,
не вередує, не ля-
кається та взагалі
поводиться з вели-
кою гідністю. Впер-
ше пара лелек зви-
ла велике гніздо і
вивела потомство
у Станиці Луган-
ській в 2002 році.
Відтоді щороку
птахи прилітають
знову й знову, не
виняток навіть пе-
ріод активних об-
стрілів. Лелеки
довіряють людям.

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фотофакт

УКРАЇНСЬКИЙ ДУХ. Цими вихідними
середмістя Луцька нагадувало гамірли-
вий вулик, у якому ні на мить не припи-
нялося дійство. Тут удесяте відбувся
фестиваль українського духу «Бандер-
штат», який збирає патріотичну молодь
з усієї України. 

За десять років на майданчиках фес-
тивалю виступила величезна кількість
музичних гуртів із національним колори-
том, поважні й емоційні спікери обгово-
рювали з учасниками фестивалю акту-
альні теми історії й сучасності країни, від-
булося багато заходів на будь-який смак. 

А нинішній «Бандерштат», напевно,
запам’ятається виступами «Братів Гадю-
кіних» — кумирів молоді, українських ро-
керів, яких упевнено можна назвати ду-
шею фестивалю; розповідями про роз-
секречені документи і розвінчання уста-
лених міфів історії України в дискусії зі
співробітниками Українського інституту
національної пам’яті; виступом опозиціо-
нера з Білорусі Дмитра Шашкевича про
важливість говорити рідною мовою і за-
кликом президента київської школи еко-
номіки Павла Шеремета до молоді «за-
лишити свій слід у житті, а не на дивані». 

Невтомні «бандерштатівці» не тільки
ведуть здоровий спосіб життя, а й долу-
чилися до спортивних змагань. Учасники
мали змогу постріляти з лука, побороти-
ся з гравітацією, випробувати на собі ди-
тячу забавку фрізбі й узяти участь у ціка-
вому квесті з доланням перешкод та ці-
кавими творчими завданнями, який
об’єднав 25 команд.

Утомлені та щасливі, учасники фести-
валю поверталися додому і домовлялися
зустрітися наступного року в Луцьку.

Ветеринарний лікар Наталія Титаренко
сподівається, що лелека літатиме

Українець у п’ятірці найкращих знавців
китайської мови

Лариса ВЕЛИЧКО
для «Урядового кур'єра»

ВИЗНАННЯ. У китайському
місті Сіньхуа цими днями ви-
значено фіналістів світового
конкурсу знавців китайської
мови. Найкращим її знавцем
серед учасників з країн Євро-
пи було визнано українеця Па-
вла Звенигородського з Київ-
ського національного лінгвіс-

тичного університету. 10 сер-
пня, п’ятеро учасників змаган-
ня з п’яти континентів зійдуть-
ся у боротьбі за звання абсо-
лютного чемпіона конкурсу
«Міст китайської мови». Павло
мірятиметься знаннями зі сту-
дентами із Мьянми, Канади,
Єгипта й Австралії. Аби підко-
рити журі і заробити високі ба-
ли, конкурсантам треба не
тільки довести високий рівень

володіння мовою, а й проде-
монструвати знання китай-
ської культури. Виступи учас-
ників «Мосту китайської мови»
зазвичай транслюються ки-
тайським телебаченням.

Бажаємо Павлу удачі і пере-
моги!

«Міст китайської культури»
— це щорічний міжнародний
студентський конкурс. Зма-
гання відбуваються у кілька

етапів — найсильніші претен-
денти національних відборів
проходять конкурсні змагання
вже у Китаї. Далі обирають 30
претендентів, з яких визнача-
ють п’ятірку фіналістів. Ниніш-
нього року конкурс відбуваєть-
ся уп’ятнадцяте. У ньому узяла
участь надзвичайна кількість
учасників — до китайського
етапу дійшли 146 студентів із
108 країн світу.

Замість амброзії — культурні рослини
Євген ЛОГАНОВ, 

«Урядовий кур’єр»

НОУ-ХАУ. Зарості амброзії —
неабияка проблема для півдня
України. Тут від алергії на неї
страждає велика кількість лю-
дей. У Запоріжжі у 2016 році ух-
валили відповідну програму бо-
ротьби з карантинними рослина-
ми, розраховану до 2025 року.
Досвід запоріжців уже зацікавив
інші міста України.

За даними заступника Запо-
різького міського голови Валерія
Еделєва, такий комплексний під-
хід боротьби з карантинними
травами застосовується вперше
і розрахований на десять років.
Створені постійно діючі міська та
районні робочі групи для коорди-
нації робіт зі знищення алерген-
ного бур’яну. При управлінні з
питань екологічної безпеки За-
порізької міськради працює те-
лефонна «гаряча лінія», на яку
вже надійшли перші сто звер-

нень, по 86 з них роботи вже ви-
конані, по інших — ще тривають.
Косять та викорінюють каран-
тинні трави фахівці КП «Зелен-
буд». За останніми даними, ви-

конано чотири-п’ятикратний по-
кіс трав на загальній площі 695
гектарів.

— Одна рослина амброзії дає
3-5 паростків і до 100 тисяч оди-
ниць насіння, — коментує на-
чальник управління з питань еко-
безпеки міськради Гліб Золота-
рьов. — Амброзія живуча і сухо -
стійка, її коренева система сягає
чотирьох метрів. Насіння, що по-
трапило в землю, може сходити
протягом наступних 40 років (!),
тож треба проводити регулярні

покоси, щоб рослина не встигли
викинута насіння. У Запоріжжі
підписано меморандум з промис-
ловими підприємствами, які та-
кож долучилися до викорінення

амброзії на закріплених за ними
територіях. Запорізькі промгіган-
ти виконали багаторазовий покіс
на площі понад 105 гектарів.

Після покосу залишки амброзії
обприскують хімікатами. Засто-
совують спеціальний препарат,
який пройшов відповідні експер-
тизи, має дозволи на викорис-
тання і не шкідливий для людей,
тварин та інших рослин. Амбро-
зія протягом години після оброб-
лення починає в’янути, а за кіль-
ка днів гине. Вже оброблено по-

над шість гектарів алергенного
бур’яну. Третій метод боротьби з
амброзією передбачає висад-
ження сортів трав, які подавляти-
муть зростання амброзії. Фахівці
КП «Зеленбуд» розробили реко-
мендації з їх застосування.

— Ця заміна рослин на чисті
багаторічні трави, — продовжує
Гліб Золотарьов, — дуже ефек-
тивний метод. Для засівання ви-
користовують чисте насіння зла-
кових та бобових багаторічних
культур, зерносуміші польовиці,
райграса, м’ятлика, тимофіївки,
вівсяниці. Ці рослини дикоросту-
чі, але якщо посіяти та піклувати-
ся про них, вони створюють кра-
сиві газони. 

За даними директора КП «Зе-
ленбуд» Олексія Анохіна, в ме-
жах реалізації програми буде
придбано спецтехніку — гідропо-
сівну машину та навісне облад-
нання для виконання рекульти-
вації ґрунту з подальшим його
засіванням вже восени.

Амброзія протягом години після
обробітку починає в’янути, а за кілька
днів гине.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
ba

nd
er

sh
ta

t.o
rg


