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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 25 серпня 2016 року
USD 2530.5530   EUR 2869.3940      RUB 3.9041     /    AU 338714.52      AG 4802.99      PT 280891.38     PD 178910.10

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

Місія залишила
позитивні враження 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Напередодні закінчення дипломатичної місії в
нашій країні Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зустрівся з голо-
вою Представництва ЄС в Україні Яном Томбінським. Прем’єр-міністр
підкреслив пріоритетність запровадження режиму безвізових поїздок
для громадян України, закликав до прискорення виконання відповід-
них процедур і наголосив на необхідності завершення процесу рати-
фікації Угоди про асоціацію з ЄС. Глава уряду висловився й за
необхідність надання ЄС додаткових торговельних преференцій  для
України, бо розширення доступу українських товарів до ринку ЄС ма-
тиме відчутний позитивний вплив як на економіку України, так і на ук-
раїнський бізнес. Володимир Гройсман подякував Яну Томбінському
за відповідальну місію, співпрацю і підтримку в непрості для країни
часи, побажав успіхів на новій дипломатичній посаді. 

А польський дипломат запевнив у подальшій підтримці України з
боку Євросоюзу, зокрема в умовах агресії та загрози її територіальній
цілісності, повідомляє департамент інформації та комунікацій з гро-
мадськістю Секретаріату КМУ.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Я б дуже хотів, аби

наступні 25 років
нашої незалежності

були успішними.
Підвалини цього успіху

ми закладаємо саме
зараз, і робитимемо

це спільно».
Прем’єр-міністр про схвалення ініціативи щодо
оновлення чинного Меморандуму про співпрацю
між урядом та світовим конгресом українців

17 105 703 тис. грн
становить цьогорічний збалансований 

та бездефіцитний бюджет Фонду
соціального страхування, затверджений

Кабінетом Міністрів
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Керівництво Нацполіції
зобов’язане зробити серйозні
кадрові висновки через
злочин своїх співробітників
на Миколаївщині 2

національна гідність

За два останні роки
українці як ніколи
усвідомили те, якої
землі й чиїх батьків
ми діти 

«Змінимо 
країну 
разом!» 

ІНІцІАтИвА. Так називається новий громадський проект, 
ідея якого належить голові Луганської обласної державної
адміністрації Юрієві Гарбузу

Що заважає бензину дешевшати    
ЗАКОНИ РИНКУ. Вартість пального в нашій країні тримають на високому рівні 
кілька несприятливих чинників 

Оксана ЧИРВА 
для «Урядового кур’єра» 

Ціна на нафту на світовому
ринку хоч і не  зазнає різких

коливань, усе-таки нагадує гой-
далку: після чергового підви-

щення знову маємо незначну лі-
бералізацію. На світових торгах
станом на вчора нафта марки
Brent коштувала майже $50 за
барель (зростання ціни на 0,14%
— до $49,12). Американська на-
фта WTI хоч теж здорожчала на

0,28%, трохи дешевша — $46,9 за
барель. 

Якщо взяти до уваги те, що уп-
равління енергетичної інформації
США повідомило про збільшення
в Америці запасів нафти на 2,5 мі-
льйона барелів, тоді як експерти

прогнозували зменшення майже
на 0,5 мільйона, можна очікувати
здешевлення бареля. 

Сподіватися ж, що вересневі пе-
ремовини країн-членів ОПЕК
змусять видобувачів нафти обме-
жити власні апетити (отже,  втри-

мати ціну на вищому рівні), на-
вряд чи варто. 

А ось українських автомобіліс-
тів — на тлі світових вихи-
лясів нафтової ціни —
передусім цікавить вартість
бензину. 4
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Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості.

Відповідач Червонопольський Сергій Володимирович, 12 травня 1974
року народження, який зареєстрований за адресою: Донецька область,
м. Харцизьк, вул. Шалімова, 8/56, номер справи 227/3001/16-ц, викли-
кається на 7 вересня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття він повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності, на підставі
наявних у ній доказів буде ухвалено заочне рішення.

Суддя Мавроді Р. Ф.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до:

Тараськова Михайла Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач, місце проживання якого невідомо, викликається на 13.10.2016
року о 08.00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті (справа
№234/9215/16-ц);

Єсаян Люсі Рахманівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідач, місце проживання якої невідомо, викликається на 13.10.2016 року о 08.30 год.
до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті (справа № 234/9197/16-ц);

Забірника Івана Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач, місце проживання якого невідомо, викликається на 13.10.2016 року о 09.00
год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті (справа № 234/9207/16-ц);

Чудайкіна Дмитра Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Відповідач, місце проживання якого невідомо, викликається на 13.10.2016
року о 09.30 год. до суду. каб. №3, для участі у розгляді справи по суті (справа 
№ 234/9232/16-ц);

Мололевського Романа Володимировича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідач, місце проживання якого невідомо, викликається на
13.10.2016 року о 13.00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті
(справа № 234/6273/16-ц);

Пузенка Віталія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Відповідач, місце проживання якого невідомо, викликається на 13.10.2016
року о 14.00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті (справа 
№ 234/6285/16-ц);

Чабана Григорія Федоровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач, місце проживання якого невідомо, викликається на 13.10.2016 року о 15.00
год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті (справа № 234/6266/16-ц);

Сидорової Лариси Євгенівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач, місце проживання якої невідомо, викликається на 13.10.2016 року о 16.00
год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті (справа № 234/9205/16-ц).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті за їхньої відсутності.

Суддя Літовка В. В.

Московський районний суд м. Харкова викликає Плотка Станіслава
Валерійовича в судове засідання як відповідача по цивільній справі
2/643/1437/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Плотка Станіслава
Валерійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться
12.09.2016 року о 10.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Хар-
ків, пр. 50 років ВЛКСМ, 38-Є, каб. № 25.

При неможливості явки до суду відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини неявки, у разі неявки відповідача до суду на зазначе-
ний день і час без поважних причин, або неповідомлення суду про при-
чини неявки, а також не пред’явлення до суду раніше не поданих
доказів, справа буде розглянута за відсутністю відповідача та на під-
ставі наданих по ній доказів.

Суддя Єлізаров І. Є.

У провадженні Дзержинського районного суду м. Харкова знаходиться
цивільна справа № 638/20594/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Юніон стандарт банк» в особі Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб до Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавництво
Фоліо», Красовицького Олександра Віталійовича, третя особа - Кредитна
спілка «Фінансова підтримка», про стягнення заборгованості, яке призна-
чено до слухання в судовому засіданні на 12.00 годину 19 жовтня 2016 року.

Відповідачу Красовицькому Олександру Віталійовичу, який мешкає за
адресою: м. Харків, вул. О.Яроша, б. 23-а, кв. 11, необхідно з’явитися в су-
дове засідання о 12.00 годині 19 жовтня 2016 року в приміщення Дзержин-
ського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, б.
52-в, по вказаній справі як відповідач та у випадку неявки до судового за-
сідання справа буде розглянута судом за відсутності вказаної особи.

Суддя В. В. Федосенко

Дзержинський міський суд Донецької області розташований за ад-
ресою: м. Торецьк (м. Дзержинськ), вул. Дружби (50-річчя Жовтня), буд.
4 Донецької області, розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Костромічова Дмитра Олександровича, Костромічової Га-
лини Миколаївни, Костромічова Івана Дмитровича про стягнення суми
боргу. Відповідачі по справі: Костромічов Дмитро Олександрович, Кос-
тромічова Галина Миколаївна, Костромічов Іван Дмитрович, зареєстро-
вані за адресою: вул. Боклєвського, буд. 6, кв. 7, м. Донецьк,
викликаються до суду на 06.09.2016 року о 10.00 годині.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причину неявки, інакше справу буде розглянуто за їхньої відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Дзержинський міський суд Донецької області розташований за ад-
ресою: м. Торецьк (м. Дзержинськ), вул. Дружби (50-річчя Жовтня), буд.
4 Донецької області, розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Пантикіної Катерини Валентинівни, Пантикіної Гузалії Фаатівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі Пантикіна Катерина Валентинівна, Пантикіна Гу-
залія Фаатівна, зареєстровані за адресою: вул. Щетиніна, будинок 21,
квартира 45, м. Донецьк, викликаються на 01.09.2016 року о 09.00 го-
дині, для участі у розгляді справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причину неявки, інакше справу буде розглянуто у їхню відсутність.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідача Алха-
вавша Білар по цивільній справі за позовом Гусєвої Ірини Олексан-
дрівни до Моторного (транспортного) страхового бюро України, ПРАТ
Страхова компанія «Україна», Алхававша Білар про відшкодування ма-
теріальної і моральної шкоди.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідача Алхававша
Білар - м. Київ, вул. Шовковична, 48, кв. 63.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127,
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 27 жовтня 2016
року о 16 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Ковпаківський районний суд м. Суми в особі судді Хитрова Б.В. ви-
кликає Коморного Миколу Юрійовича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 592/6142/16-ц, провадження №
2/592/1928/16 за позовом Титаренко Олени Юріївни до Коморного Ми-
коли Юрійовича про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщенням.

Судове засідання по справі відбудеться 28 вересня 2016 року о
09.00 год. у приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми за ад-
ресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судових засідань № 10.

Явка до суду обов’язкова. У випадку неявки відповідача, справу буде
розглянуто на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Б. В. Хитров

Відповідно до «Інструкції про встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріп-
лення межовими знаками», затвердженої Наказом Держ -
комзему України №376 від 18.05.2010 р. та зареєстрованої
Мін`юстом за № 391/17686 від 16 червня 2010 р., на замов-
лення Гатненської сільської ради Києво-Святошинського
району Київської області, з 19 по 23 вересня 2016 року, ТОВ
«Інститут незалежної експертної оцінки» здійснюватиметься
встановлення (відновлення) межі адміністративно-терито-
ріального утворення села Гатне Києво-Святошинського
району Київської області в натурі (на місцевості) та закріп-
лення межовими знаками. Просимо власників (користува-
чів) суміжних земельних ділянок, в тому числі Київську
міську раду, ТОВ «Мегаполісжитлобуд», осіб що мають зе-
мельні спори, звертатись за адресою: 08160, с. Гатне, Києво-
Святошинський район, Київська область, вул. Київська, 138,
т. (04598) 52255 e-mail:gatne.ks-rda@ukr.net.

Відповідно до «Інструкції про встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріп-
лення межовими знаками», затвердженої Наказом Держком-
зему України №376 від 18.05.2010 р. та зареєстрованої
Мін`юстом за № 391/17686 від 16 червня 2010 р., на замов-
лення Скопецького Олега Васильовича 21 вересня 2016 року,
Державним підприємством «Київський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою» здійснюватиметься віднов-
лення межі земельної ділянки з кадастровим номером
3222481601:01:002:5006, розташованої за адресою: 08160, 
с. Гатне, Києво-Святошинський район, Київська область, вул.
Лісова, 22-А, тел.: 067-268-98-01. Відновлення межі земельної
ділянки здійснюватиметься з метою врегулювання спору з Ти-
мошенко Л.А. та Григор’євим В.А. власниками (користува-
чами) суміжної земельної ділянки, з кадастровим номером
3222481601:01:002:0003, розташованої за адресою: 08160,
с. Гатне, Києво-Святошинський район, Київська область, вул.
Лісова, 22-Б, тел. +38067 4669998 ,+38099 6031999.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) 

з продажу активів АТ «Дельта Банк» на електронному 
торговельному майданчику ТОВАРНА БІРЖА «АЛЬЯНС»

Номер лоту:                              № 288
Коротка назва лоту:                 Права вимоги за кредитним

                                                       договором, укладеним 
                                                  з юридичною особою
Місце проведення аукціону:    https://tb-alyans.com.ua
Дата проведення аукціону:      28 вересня 2016 року   
Час проведення аукціону:         з 10 год.00 хв. до 12 год. 00 хв.
Детальна інформація по лоту:     
(параметри,забезпечення,                      http://www.fg.gov.ua/not-

початкова ціна, правила участі              paying/liquidation/118-delta

в аукціоні): 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового

розслідування
Підозрюваний АРНОВ Володимир Олек-

сандрович, 15.12.1950 року народження,
який зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, с. Свердлова, вул. Уро-
жайна, буд.51, кв.5, на підставі ст.ст.297-5,
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’яви-
тися 29 серпня 2016 року та 31 серпня 2016
року до каб. 3 СВ УСБУ в Донецькій області
до слідчого Черечина А.В. за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Енгельса,
буд. 33, для проведення слідчих дій за Вашою
участю при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провад-
женні №22016050000000164 за ч. 1 ст.258-3
КК України.

Верховинський районний суд повідомляє, що 29 серпня 2016 року о 10 год.
00 хв. в приміщенні Верховинського районного суду за адресою: вул. Жаб’єв-
ська, 76, селище Верховина Івано-Франківської області, 78700, відбудеться роз-
гляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Кікінчука Сергія
Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. В судове
засідання викликається відповідач Кікінчук Сергій Миколайович, 09.04.1986 року
народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання якого: вул.
Жаб’євський потік, 26, селище Верховина Верховинського району Івано-Фран-
ківської області. Фактичне місце проживання на даний час не відоме.

Відповідачу пропонується надати всі наявні докази за зазначеною справою.
Явка в судове засідання відповідача обов’язкова.
Про причини неявки відповідач зобов’язаний повідомити суд. У разі неявки

відповідача в судове засідання без поважної причини, справу буде розглянуто
за його відсутності. 

Суддя Данилюк М.П.

Дзержинський міський суд Донецької області (вул. Дружби, 4, м. Торецьк
Донецька область, 85200) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Батової Тетяни В’ячеславівни, Іванова Олександра Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Батова Тетяна В’ячеславівна, зареєстрована за ад-
ресою: вул. Калініна, буд. 26, м. Торецьк (Дзержинськ) Донецької області,
викликається до суду на 29.08.2016 року о 10.00 годині та Іванов Олександр
Анатолійович, зареєстрований: вул. Гризодубової, буд. 11, с. Кірове, м. То-
рецьк (Дзержинськ) Донецької області, викликається до суду на 29.08.2016
року на 10:00 годину для розгляду справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачів вони повинні повідомити суд про
причину неявки, в іншому разі справу буде розглянуто за їх відсутності.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу
активів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» на електронному торговельному

майданчику Товарної біржі «Центральна товарна біржа»
Номери лотів                                №№214692-214711 
Коротка назва лоту/номер          Нерухоме майно
кредитного договору:                  
Місце проведення аукціону:        www.ctb.dp.ua
Дата проведення аукціону:          13 вересня 2016 року
Час проведення аукціону:           з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.
Детальна інформація по лоту:     http://www.fg.gov.ua/not-
(параметри, забезпечення,                      paying/liquidation/54-
початкова ціна, правила участі               brokbiznesbank/5578-
в аукціоні):                                       13092016-7

19.09.2016 p. о 10 год. 00 хв. відбудеться судове засідання
по цивільній справі за позовом Солдатової Наталії Іванівни
до Букрєєвої Олени Петрівни, Єрущенко Наталії Вікторівни
про стягнення заборгованості за договором позики.

В судове засідання викликаються:
— Букрєєва Олена Петрівна, останнє відоме місце про-

живання: вул. Скалецького, 35/194, кв. 79, м. Вінниця.
— Єрущенко Наталія Вікторівна, останнє відоме місце

проживання: вул. Максима Шимка, 32/92, м. Вінниця.
Явка Букрєєвої Олени Петрівни та Єрущенко Наталії Вік-

торівни є обов’язковою.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул.

Грушевського, 17 каб. №5.

Гнатовський Володимир Вікторович викликається в су-
дове засідання як відповідач для розгляду цивільної справи
за позовом Садової Оксани Іванівни до громадської органі-
зації «Антикорупційний підприємницький фронт», Гнатов-
ського Володимира Вікторовича про захист честі та гідності,
ділової репутації, спростування недостовірної інформації та
стягнення моральної шкоди на 09  год. 00 хв. 01.09.2016 року
в Шевченківський районний суд м. Києва (м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31-А, каб. № 401).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи і у
випадку неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Макаренко

28 жовтня 2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні
суду за адресою: 27300, сел. Олександрівка, вул. Ра-
дянська, 21 Олександрівського району Кіровоград-
ської області (суддя Безуматов М.В.), відбудеться
слухання цивільної справи за позовом Халімової На-
талії Миколаївни.

В судове засідання викликається відповідач Халімов
Бободжон Саломундінович, 17 липня 1974 року народ-
ження.

Голова суду М. В. Безуматов

Коростенський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає в судове засідання Павлюченка Сергія
Дмитровича, 12.02.1990 року народження, мешканця м.
Коростень Житомирської області, вул. Гастелло, 26, кв.16,
як відповідача в цивільній справі за позовом ПАТ АБ «Укр -
газбанк» до нього про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 22 вересня 2016 року о 09
годині в залі судових засідань №3 Коростенського міськ-
районного суду. У разі неявки відповідачів або неповідом-
лення про причини неявки справа буде розглянута у
відсутність відповідача на підставі наявних доказів.

Суддя Коваленко В. П.
Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна справа 

№ 2/243/3111/2016 за позовом ПАТ КБ «ВіЕйБі Банк» до Костян Дмитра Олександро-
вича, Костян Олександра Віталійовича про стягнення заборгованості призначена до роз-
гляду 26.08.2016 о 14.30 год.

Явка відповідача Костян Дмитра Олександровича, зареєстрованого за адресою: 
м. Горлівка Донецької обл., вул. Чернишевського, буд. 30, кв. 1, є обов’язковою.

Явка відповідача Костян Олександра Віталійовича, зареєстрованого за адресою: 
м. Горлівка Донецької обл., провул. Перемоги, буд. 150, кв. 14, є обов’язковою.

У разі неявки до судового засідання справа буде розглянута без Вашої участі з вине-
сенням заочного рішення.

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л. М.

Втрачений судновий білет

БС №000741, виданий на ім’я

Борисова Миколи Олексан-

дровича, 

вважати недійсним.

ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ" iнформує
про введення  з  01.09.2016 р.  єдиних роздрібних тарифів на електроенергію відповідно 

до постанови НКРЕКП № 1442 від  19.08.2016 р. для території України, на якій органи державної
влади  здійснюють свої повноваження відповідно до постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. 

та розпорядження КМУ  № 1085 від 07.11.2014 р. (зі змінами)
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оголошення
Дзержинський міський суд Донецької області розташований за адресою: м. Торецьк (м. Дзержинськ),

вул. Дружби (50-річчя Жовтня), буд. 4 Донецької області, розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Тімоловської Надії Олександрівни, Замараєва Дмитра Борисовича, Лосєва Віталія Ві-
талійовича, Теремка Олександра Олександровича, Облякова Володимира Володимировича, Грачкова Ігоря
Вікторовича, Злодушного Юрія Павловича, Бойко Наталі Олександрівни про стягнення суми боргу.

Відповідачі по справах:
Тімоловська Надія Олександрівна, зареєстрована за адресою: вул. Калузька, буд. 14, кв. 6, смт Ленінське,

м. Дзержинськ Донецької області, викликається до суду на 07.09.2016 року о 10.10 годині;
Замараєв Дмитро Борисович, зареєстрований за адресою: вул. Петра Радченка, буд. 80, м. Дзержинськ,

Донецька область, викликається на 07.09.2016 року о 10.00 годині;
Лосєв Віталій Віталійович, зареєстрований за адресою: вул. Дзержинського, буд. 63, кв. 10, м. Дзер-

жинськ, Донецька область, викликається до суду на 07.09.2016 року о 09.50 годині;
Теремко Олександр Олександрович, зареєстрований за адресою: вул. Волго-Донська, буд. 7А, кв. 46, м.

Донецьк, викликається до суду   на 07.09.2016 року о 09.40 годині;
Обляков Володимир Володимирович, зареєстрований за адресою: вул. Дудінська, буд. 9, кв. 48, м. До-

нецьк, викликається до суду на 07.09.2016 року о 09.30 годині;
Грачков Ігор Вікторович, зареєстрований за адресою: вул. Тореза, буд. 16, кв. 1, м. Донецьк, виклика-

ється до суду на 07.09.2016 року о 09.20 годині;
Злодушний Юрій Павлович, зареєстрований за адресою: вул. Марселя Кашена, буд. 19, м. Донецьк, ви-

кликається до суду на 07.09.2016 року о 09.00 годині;
Бойко Наталя Олександрівна, зареєстрована за адресою: вул. Роздольна, буд. 4, кв. 2, м. Донецьк, ви-

кликається до суду на 07.09.2016 року о 08.50 годині.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-

повідачі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справи будуть розглянуті за їхньої відсут-
ності.

Суддя О. Г. Геря

Дзержинський міський суд Донецької області розташований за адресою: м. Торецьк (м. Дзержинськ), вул.
Дружби (50-річчя Жовтня), буд. 4 Донецької області, розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
до Нестеренка Ігоря Анатолійовича, Голубєвої Наталії Миколаївни, Лєбєдєва Володимира Валерійовича, Кочури
Валерія Віталійовича, Тюхтюн Ганни Михайлівни, Гаврилюка Євгена Анатолійовича, Гореленкової Світлани Леоні-
дівни, Аксенова Анатолія Геннадійовича, Курочки Дмитра Миколайовича, Перової Світлани Петрівни про стягнення
суми боргу.

Відповідачі по справах:
• Нестеренко Ігор Анатолійович, зареєстрований за адресою: 2-й Проспект, буд. 5, кв. 2, м. Дзержинськ, Донецька

область, викликається до суду на 07.09.2016 року о 10.50 годині;
• Голубєва Наталія Миколаївна, зареєстрована за адресою: вул. Р-Корсакова, буд. 19, кв. 9, м. Дзержинськ, До-

нецька область, викликається на 07.09.2016 року о 10.40 годині;
• Лєбєдєв Володимир Валерійович, зареєстрований за адресою: вул. Ізотова, буд. 3, смт Кірове, м. Торецьк

(Дзержинськ), Донецька область, викликається до суду на 08.09.2016 року о 10.30 годині;
• Кочура Валерій Віталійович, зареєстрований за адресою: пр. Кірова, буд. 2, смт Кірове, м. Дзержинськ, До-

нецька область, викликається до суду на 07.09.2016 року о 10.20 годині;
• Тюхтюн Ганна Михайлівна, зареєстрована за адресою: вул. Новоазовська, буд. 43, м. Донецьк, викликається

до суду на 07.09.2016 року об 11.50 годині;
• Гаврилюк Євген Анатолійович, зареєстрований за адресою: вул. Тушинська, буд. 12, кв. 3, м. Донецьк, викли-

кається до суду на 07.09.2016 року об 11.40 годині;
• Гореленкова Світлана Леонідівна, зареєстрована за адресою: вул. Річна, буд. 24 А, кв. 62, м. Донецьк, викли-

кається до суду на 07.09.2016 року об 11.30 годині;
• Аксенов Анатолій Геннадійович, зареєстрований за адресою: вул. Паризької Комуни, буд. 16, кв. 1, м. Дзер-

жинськ, Донецька область, викликається до суду на 07.09.2016 року об 11.20 годині;
• Курочка Дмитро Миколайович, зареєстрований за адресою: вул. Луговцова, буд. 12, кв. 17, м. Донецьк, ви-

кликається до суду на 07.09.2016 року об 11.10 годині;
• Перова Світлана Петрівна, зареєстрована за адресою: вул. Вільнюська, буд. 11, кв. 49, м. Донецьк, викликається

до суду на 07.09.2016 року об 11.00 годині.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі

повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справи будуть розглянуті за їхньої відсутності.
Суддя О. Г. Геря

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Черткової Н.І. знаходяться цивільні справи
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» в особі уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT
«Дельта Банк» Кадирова В.В. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором: №310/4965/16-ц
до Пилипа Івана Янушовича, Пилип Людмили Вікто-
рівни; 310/4968/16-ц до Меліхова Олександра Олек-
сійовича, Меліхової Наталії Володимирівни.

Розгляд справ призначено на 03.10.2016 року о
10-00 год. та 10.20 год. у приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 401 Запорізької області, суддя
Черткова Н.І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідачів Пилипа Івана Янушо-
вича, Пилип Людмилу Вікторівну на 10.00 годину;
Меліхова Олександра Олексійовича, Меліхову Ната-
лію Володимирівну на 10.20 годину.

У разі неявки відповідачів, справи будуть розгля-
нуті за наявними в них матеріалами.

Приазовський районний суд Запорізької області
повідомляє Петергеріну Кристину Вікторівну, яка
проживає за адресою: Донецька область, Новоазов-
ський район, м. Новоазовськ, вул. Комунарів, б. 93;
Кочергіну Любов Миколаївну, яка проживає за ад-
ресою: Донецька область, Новоазовський район, 
м. Новоазовськ, вул. Комарова, б. 4, кв. 4; Петерге-
ріна Артура Вікторовича, який проживає за адресою:
Донецька область, Новоазовський район, м. Новоа-
зовськ, вул. Нагорна, б. 57-а, що 14.09.2016 р. об 11
годині 00 хвилин у приміщенні Приазовського ра -
йонного суду Запорізької області за адресою: смт
Приазовське, вул. Пушкіна, 5, буде слухатись ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства (далі - ПАТ) «Державний ощадний банк
України» до Петергеріної Кристини Вікторівни, Ко-
чергіної Любові Миколаївни, Петергеріна Артура Вік-
торовича про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, Петер-
геріна Кристина Вікторівна, Кочергіна Любов Мико-
лаївна, Петергерін Артур Вікторович вважаються
повідомленими про час та місце розгляду справи і у
випадку неявки справа підлягає розгляду в їхню від-
сутність.

Суддя Васильцова Г. А.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачів по справі
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 30.09.2016 року о 16.00
год.:

- Гальцева Миколу Назаровича, 01.12.1955 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання
(перебування) - Луганська обл., м. Свердловськ;

- Недожогіна Віктора Миколайовича, 11.01.1986
р.н., останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування) - Луганська обл., м. Свер-
дловськ;

- Недожогіна Миколу Михайловича, 10.07.1959
р.н., останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування) - Луганська обл., м. Свер-
дловськ;

- Недожогіну Марію Валеріївну, 08.05.1986 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання
(перебування) - Луганська обл., м. Свердловськ;

- Аніщенка Юрія Володимировича, 31.05.1955 р.н.,
останнє відоме зареєстроване 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

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Очеретька Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 року
народження, в судове засідання по кримінальному
провадженню № 1-кп/331/20/2016 за обвинувачен-
ням Очеретька Ігоря Валерійовича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366
КК України, яке відбудеться 07.10.2016 року об 11
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал 
№ 1. 

Суддя Беклеміщев О. В.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Федотова Михайла Вікторовича, 21.06.1969 року
народження, в судове засідання по кримінальному
провадженню № 1-кп/331/20/2016 за обвинувачен-
ням Федотова Михайла Вікторовича у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.
366 КК України, яке відбудеться 07.10.2016 року об
11 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал 
№ 1. 

Суддя Беклеміщев О. В.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Царьова Олександра Володимировича, як
відповідача в судове засідання для розгляду цивіль-
ної справи ЄУ №420/1420/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Царьова О.В. про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 31 серпня 2016 року о 08
год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 7
вересня 2016 року о 08 год. 00 хв.) у приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: вул. Ук-
раїнська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Милованова Євгена Васильовича, як від-
повідача в судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ №420/1427/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Милованова Є.В. про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 31 серпня 2016 року о 08
год. 40 хв. (резервна дата судового засідання - 7 ве-
ресня 2016 року о 09 год. 00 хв.) у приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: вул.
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Лопатіна Олександра Юрійовича, як відпо-
відача в судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ №420/1417/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Лопатіна О.Ю. про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 31 серпня 2016 року о 08
год. 20 хв. (резервна дата судового засідання - 7 ве-
ресня 2016 року о 08 год. 30 хв.) у приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: вул.
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Новокрещенову Світлану Борисівну, як від-
повідачку в судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ №420/1463/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Новокрещенової С.Б. про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 31 серпня 2016 року
о 09 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання -
7 вересня 2016 року о 12 год. 45 хв.) у приміщенні
Новопсковського районного суду за адресою: вул.
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Світловодський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 14 вересня 2016 року
о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Кіро-
воградська область, м. Світловодськ, вул. Примор-
ська, 48 (суддя Баранець A.M.), відбудеться
слухання цивільної справи № 401/1882/16-ц, провад-
ження по справі № 2/401/847/16 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Твердохліба Олега Миколайовича
про стягнення заборгованості.

В судове засідання викликається відповідач Твер-
дохліб Олег Миколайович.

Суддя А. М. Баранець

Козлов Юрій Сергійович, 04.07.1985 року народ-
ження, уродженець м. Скадовськ Херсонської області,
останнє відоме місце проживання: Херсонська область,
Скадовський район, с. Антонівка, вул. Скадовської авіа-
групи, буд. №27, викликається як відповідач по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Су-
довий розгляд відбудеться 13.10.2016 року о 09 год. у
приміщенні Скадовського районного суду за адресою:
м. Скадовськ Херсонської області, вул. Мангубінська,
39. У разі неявки, справа розглядатиметься за наяв-
ними доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Коропський районний суд Чернігівської області (вул.
Кибальчича, 12, смт Короп Чернігівської області, 16200)
викликає в судове засідання на 08.00 годину 31 серпня
2016 року Клименка Костянтина Олександровича, останнє
відоме місце проживання: с. Черешеньки, Коропський
район, Чернігівська область, як відповідача по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Клименка Костянтина
Олександровича про стягнення заборгованості.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача, суд
відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України, справу розгля-
датиме за наявними матеріалами в заочному порядку на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Т. П. Корзюк

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 29 серпня 2016
року о 13.00 годині розглядає цивільну справу за позовом
Мамедової Марини Сергіївни до Мамедова Юсіфа Масім
огли про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Мамедов Юсіф Масім огли,
02.01.1983 року народження, останнє місце реєстрації: м.
Горлівка, вул. Горлівська, 14-а, викликається на 29 серпня
2016 року о 13.00 годині до суду, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Демидова В. К.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає Михайленка Андрія Володимировича, як
відповідача у справі за позовом фізичної особи-під-
приємця Овсієнка Дениса Дем’яновича до Михай-
ленка Андрія Володимировича про стягнення боргу,
у судове засідання, яке призначено на 9 вересня
2016 року о 12 год. 45 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушев-
ського, 2, каб. № 214.

У разі вашої неявки справу буде розглянуто за на-
явними в ній матеріалами.

Суддя В. С. Сердинський

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Заломаєвої Наталії Іванівни про стягнення
заборгованості, Приморський районний суд міста Маріу-
поля викликає як відповідачку Заломаєву Наталію Іванівну,
останнє місце проживання: місто Маріуполь, вул. Котов-
ського, будинок 189, у судове засідання, яке відбудеться
в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, проспект Бу-
дівельників, буд. 52а, кабінет №3, на 08.00 годину 14 ве-
ресня 2016 року та на 08.30 годину 19 вересня 2016 року.

Відповідачці пропонується в разі неявки повідомити суд
про причини. В разі неявки без поважної причини справа
може бути розглянута у відсутність відповідачки.

Суддя Н. М. Курбанова

Богуславський районний суд Київської області, у
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/505/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Шуріна Антона Ан-
тонійовича про стягнення заборгованості, викликає в
судове засідання, яке відбудеться 22 вересня 2016
року о 12 год. 00 хв. за адресою: вул. Франка, 29-А, м.
Богуслав Київської області, як відповідача Шуріна Ан-
тона Антонійовича, 8 березня 1986 року народження
(зареєстрований: вул. Леніна, 3, с. Іванівка Богуслав-
ського району Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 30 серпня 2016 року
о 10 год. 00 хв. як відповідачку Петрову Ольгу Ста-
ніславівну по цивільній справі №515/1131/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Акцент-Банк» до Петрової Ольги Ста-
ніславівни про стягнення заборгованості.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100.

У разі неявки відповідачки в судове засідання,
розгляд справи відбудеться за її відсутності.

Суддя Сивоконь Т. І.

Шевченківський  районний суд м. Запоріжжя ви-

кликає Островську Олену Анатоліївну в судове засі-

дання як відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват

Банк» до Островської Олени Анатоліївни справа

336/3235/16-ц про стягнення заборгованості на

29.08.2016 року на 16:00 годину, яке відбудеться за

адресою м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а. У разі не-

явки буде винесено заочне рішення. 

Суддя Галущенко Ю.А.

Приазовський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 06 ве-
ресня 2016 року о 14.00 годині в приміщенні При-
азовського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька обл., смт Приазовське вул.
Пушкіна, 5, Сєрорєз Олега Олександровича: До-
нецька обл., Новоазовський р-н, с.Козацьке, вул.
Молодіжна, буд. 72 як відповідача по цивільній
справі №325/1043/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Сєрорєз Олега Олександровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Діденко Є.В.

Запорізький районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 29 ве-
ресня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Запо-
різького районного суду Запорізької області за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 10, Олійник
Артема Володимировича: Запорізька обл., Запорізь-
кий р-н, с. Новостепнянське, вул.Гагаріна, буд. 38 як
відповідача по цивільній справі № 317/58/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Олійник Артема Во-
лодимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Суддя Громова І.Б.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 30 серпня 2016 року
о 09 год. 30 хв. як відповідачку Дульцеву Олену Пет-
рівну по цивільній справі №515/1132/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приват-Банк» до Дульцевої
Олени Петрівни про стягнення заборгованості.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100.

У разі неявки відповідачки в судове засідання,
розгляд справи відбудеться за її відсутності.

Суддя Сивоконь Т. І.
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Ініціативна група 

3 секції Житлового комплексу 

«Перлина Троєщини»,  
який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Закрев-

ського, 42а, проводить загальні збори власників для

створення ОСББ 10 вересня 2016 року за адресою:

м. Київ, вул. Закревського, 42а, приміщення відділу

продажу.

Публічне акціонерне товариство

«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер 

на транспортування у 2016-2017 pp. 

товароматеріальних цінностей Банку.

Умови проведення тендера розміщені на сайті:

www.marfinbank.ua

Межівський районний суд Дніпропетровської об-
ласті викликає Шолохова Андрія Олександровича як
відповідача для участі у розгляді цивільної справи
за позовом Шолохової Марини Олександрівни про
розірвання шлюбу, на 09.30 годину 29 серпня 2016
року в приміщенні Mежiвського районного суду
Дніпропетровської області по вул. Московській, 21,
смт Межова Межівського району Дніпропетровської
області.

У разі неявки відповідача справа буде розгляда-
тись без його участі.

Суддя О. О. Гончаренко

Заводський районний суд м. Запоріжжя розглядає ци-
вільну справу №332/2184/16-ц за позовом Соломічева Ва-
силя Васильовича до Соломічевої Любові Вікторівни про
розірвання шлюбу. Відповідачка по справі - Соломічева
Любов Вікторівна викликається до суду на 21.09.2016 року
о 10.30 год., зал судового засідання №1, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази.

У випадку неявки до суду відповідачка повинна повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справу буде розгля-
нуто в її відсутність.

Адреса суду: 69009, м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної,
65, тел. (061) 236-56-77.

Суддя  О. Л. Шалпегіна

Охтирський міськрайонний суд Сумської області викли-
кає відповідача Жиленка Миколу Аркадійовича, 16.11.1959
р.н., по цивільній справі № 583/2136/16-ц, провадження 
№ 2/583/751/16 у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «ПриватБанк» до Жиленка Миколи Ар-
кадійовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 19 вересня 2016 року о
09.30 год. у приміщенні Охтирського міськрайонного суду
Сумської області за адресою: вул. Незалежності, 5, м. Ох-
тирка, Сумська область.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто без
його участі. 

Головуючий по справі суддя Мовчан Н. В. 

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Тімошкіної Олени Миколаївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відпові-
дачка, місце проживання якої невідомо, викликається
на 18.10.2016 року о 14.00 год. до суду, каб. №3, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Літовка В. В.

Глухівський міськрайонний суд Сумської області
викликає Василенко Юлію Олексіївну в судове засі-
дання на 7 вересня 2016 року о 14.00 годині як від-
повідачку по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Василенко Ю.О. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глу-
хівського міськрайонного суду за адресою: Сумська
область, м. Глухів, вул. Спаська, 32, суддя Сапон О.В.

У разі неявки відповідачки в судове засідання
справа буде розглядатися без її участі.

Суддя Сапон О. В.

Приватне акціонерне товариство 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО»

(03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-Н, код ЄД-
РПОУ 33637321) повідомляє про визнання втраченими
бланків договорів ОСЦПВВНТЗ: АК/0836532 - 1 шт.,
АК/0836533 - 1 шт., АК/0836534 - 1 шт., АК/0836535 - 1 шт.,
АК/0836536 - 1 шт., АК/0836537 - 1 шт., АК/0836538 - 1 шт.,
АК/0836539 - 1 шт., АК/0836540 - 1 шт., АК/0836541 - 1 шт.,
AК/0836542 - 1 шт., AК/0836543 - 1 шт., AК/0836544 - 1 шт.,
AК/0836545 - 1 шт., AК/0836546 - 1 шт., AК/0837515 - l шт.,
AК/0837516 - 1 шт., AК/0837517 - l шт., АК/0837518 - 1 шт.,
АК/0837519 - 1 шт., АК/0837520 - 1 шт., АК/0837521 - 1 шт. 

Голова Правління ПрАТ«СК «ЗДОРОВО» 
Р.А. Дунаєвський

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Толстих Михайло Сергійович, який проживає

за адресою: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Те-
атральна, буд. 1, кв. 8, відповідно до вимог ст.ст.
133, 135 вам необхідно з’явитися 29 серпня 2016
року о 10 год. у каб. № 131, до прокурора Головної
військової прокуратури Генеральної прокуратури Ук-
раїни, для участі у проведенні процесуальних дій та
надання доступу до матеріалів кримінального про-
вадження № 42016000000001674.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Грозу Любов Миколаївну, остання ві-
дома адреса місця проживання: м. Київ, вул. Драй-
зера, 30 А, кв. 24, у судове засідання, яке призначене
на 10 жовтня 2016 року о 15 год. 00 хв. у справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «ОТП
Банк» до Грози Юрія Васильовича, Волкової Олек-
сандри Юріївни, Грози Любові Миколаївни про стяг-
нення заборгованості.

Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб.
34.

Суддя Грегуль О. В.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає
Файнштейна Радислава Семеновича, останнє відоме
місце проживання: м. Херсон, пр. 200-річчя Херсона,
буд. 21, у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Іванюк Надії Сергіївни до Файнштейна Радислава
Семеновича, Бермана Ігоря Анатолійовича, за участю
третьої особи: Суворовського ВДВС м. Херсон, про ви-
знання права власності, яке призначене до слухання на
29.08.2016 р. о 14 год. 30 хв. у залі № 209 суду за адре-
сою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних при-
чин, розгляд справи буде проведено за вашої відсутності
за наявними в ній доказами.

Суддя Леонов О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл.
(84500, м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Терехової Крістіни Іго-
рівни до Сидоренка Ігоря Геннадійовича.

Відповідач по справі: Сидоренко Ігор Геннадійович,
проживає за адресою: м. Бахмут, вул. Ювілейна, викли-
кається до суду на 08.09.2016 р. о 09.00 годині за адре-
сою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Диренка Анатолія
Дмитровича, Диренко Ніни Василівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідачі по
справі: Диренко Анатолій Дмитрович та Диренко Ніна Ва-
силівна, проживають за адресою: м. Юнокомунарівськ,
вул. Ільїна, буд. 36, кв. 23, викликаються до суду на
01.09.2016 р. о 09.00 годині за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Бородянський районний суд Київської області по ци-
вільній справі за позовом Кузнєцової Майї Олексан-
дрівни до Березюк Людмили Володимирівни про
дострокове розірвання договору позики та стягнення
боргу за договором позики викликає до суду (адреса:
Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315)
Березюк Людмилу Володимирівну, яка проживає за ос-
танньою відомою адресою: вул. Ватутіна, 6, сел. Клав-
дієве Бородянського району, 07850, як відповідачку 14
вересня 2016 року на 09 годину 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут-
ності.

Суддя Д. Унятицький

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Горшкова
Сергія Сергійовича, останнє відоме зареєстроване
місце проживання (перебування) - м. Антрацит, по
справі за позовом Горшкової Людмили Олексан-
дрівни про дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон не-
повнолітньої дитини без згоди батька на 15.09.2016
року об 11.40 год.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає
Калгушкіного Андрія Юрійовича в зв’язку з розгля-
дом цивільної справи за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Калгушкіного Андрія Юрійовича про стяг-
нення заборгованості на 06.10.2016 року о 10.00 год.
за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідача або представника відпо-
відача в судове засідання без поважних на те при-
чин, справа буде розглянута за його відсутності на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя І. В. Клочко

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання на 09.00 годину 29 вересня 2016
року до Токмацького районного суду (Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. №10) Ля-
шенка Івана Миколайовича, 12.03.1984 р.н., останнє
відоме місце реєстрації за адресою: Донецька область,
Старобешівський район, м. Комсомольське, вул. Набе-
режна, 6/8, як відповідача у цивільній справі за позовом
Ляшенко Ірини Сергіївни до Ляшенка Івана Миколайо-
вича про розірвання шлюбу. В разі неявки в судове за-
сідання справа буде розглянута в його відсутність за
наявними в ній доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Вважати розірваним договір оренди, укладений

між ПАТ «Промінвестбанк» та орендарем фізич-

ною особою Шеремет Оксаною Олександрівною

від 26.03.14 № 09-689/7 (об’єкт оренди: м. До-

нецьк, вул. Слепньова, 82, кв. 106).

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Тодорову Ганну Георгіївну
як відповідачку в цивільній справі № 328/2844/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії - До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до
Тодорової Ганни Георгіївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судове засідання від-
будеться 19 вересня 2016 року о 09.00 годині та 26
вересня 2016 року о 09.00 год. у приміщенні Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адресою:
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська,
буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Фоменка Сергія Васильо-
вича як відповідача в цивільній справі № 328/2845/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії - Донецьке
обласне управління AT «Ощадбанк» до Фоменка Сергія
Васильовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судове засідання відбудеться 19 ве-
ресня 2016 року об 11.00 годині та 26 вересня 2016
року о 10.00 год. у приміщенні Токмацького районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Токмацький районний суд викликає в судове за-
сідання на 09 годину 00 хвилин 1 вересня 2016 року
до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Во-
лодимирська, 28, каб. №7) як відповідача Бондарєва
Олександра Вікторовича по справі за позовом ПАТ
«Державний ощадний банк України» в особі філії -
Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до
Бондарєва Олександра Вікторовича про стягнення
заборгованості.

Суддя Гавілей М. М.

Херсонський міський суд Херсонської області викли-
кає як відповідача Бужонса Ногера Анхела, останнє ві-
доме місце проживання: м. Херсон, вул. Маяковського,
34, у судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Бужонс Ногера (Столяренкової) Юлії Михай-
лівни до Бужонса Ногера Анхела про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсон-
ського міського суду Херсонської області 07.09.2016
року о 13.00 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа
буде розглянута у його відсутність за наявними в ній до-
казами.

Суддя С. І. Майдан

Херсонський міський суд Херсонської області викликає
як відповідачку Чапенко Марину Андріївну, 23.11.1972
року народження, останнє відоме місце проживання: м.
Херсон, пр. Будівельників, буд. 14-а, кв. 133, у судове за-
сідання для розгляду цивільної справи за позовом Барак-
санова Євгена Олександровича до Чапенко Марини
Андріївни про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсон-
ського міського суду Херсонської області 10.11.2016 року
об 11.00 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідачки, справа
буде розглянута в її відсутність за наявними в ній дока-
зами.

Суддя С. І. Майдан

Дзержинський міський суд Донецької області, розташо-
ваний за адресою: м. Торецьк (м. Дзержинськ), вул.
Дружби (50-річчя Жовтня), буд. 4 Донецької області, роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Пилипенка Олексія Вікторовича, Пилипенко Оксани Ми-
рославівни про стягнення суми боргу.

Відповідачі по справі: Пилипенко Олексій Вікторович,
Пилипенко Оксана Мирославівна, зареєстровані за адре-
сою: вул. Прокатників, буд. 25, кв. 5, м. Донецьк, виклика-
ються до суду на 06.09.2016 року о 10.30 годині.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі по-
винні повідомити суд про причину неявки, інакше справу
буде розглянуто за їхньої відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Цапковатого Артема Валерійовича, ос-
тання відома адреса місця проживання: м. Київ, вул.
Драйзера, 36, кв. 197, у судове засідання, яке при-
значене на 22 листопада 2016 року о 15 год. 00 хв.,
у справі за позовом Моторного (транспортного)
страхового бюро України до Цапковатого Артема Ва-
лерійовича про відшкодування шкоди в порядку рег-
ресу. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в,
каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/1716/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до За-
хватіна Юрія Валерійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 13.10.2016 року об 11.30
год. (резервна дата на 18.10.2016 року об 11.30 год.) у
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Захватін Юрій Валерійович,
адреса: Луганська область, Лутугинський район, с. Роз-
кішне, кв-л Комарова, буд. 36, кв. 14.

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

Суддя Полєно B. C.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Ко-
локолова Максима Анатолійовича, 10.01.1978 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання якого за
адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 1/41 - як
відповідача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Тимчишина Сергія Володимировича до Колоколова
Максима Анатолійовича про стягнення заборгованості за
договором позики.

Розгляд справи призначено на 16 год. 00 хв. 21 вересня
2016 року в приміщенні Першотравневого районного суду
за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. №7.

У разі неявки в судове засідання, справу буде розгля-
нуто за вашої відсутності.

Суддя О. І. Галичанський

Гуляйпільський районний суд Запорізької області ви-
кликає Бондарєва Станіслава Миколайовича, 12.01.1975
року народження, який мешкає за адресою: Донецька
область, Мар’їнський район, м. Мар’їнка, вул. Зелений
Гай, 12«а», кв. 2, у судове засідання по кримінальному
провадженню № 315/489/16-к, номер провадження 
1-кп/315/63/16 за обвинуваченням Бондарєва С.М. 
за ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28; ч. 3 ст. 15, ст. 113 КК України,
яке відбудеться 11 жовтня 2016 року об 11 годині 00
хвилин у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Гуляйполе, вул. 9 Січня, 31, зал № 12, головую-
чий Ярош С.О.

Дзержинський міський суд Донецької області, розта-
шований за адресою: м. Торецьк (м. Дзержинськ), вул.
Дружби (50-річчя Жовтня), буд. 4 Донецької області, роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Пляцун Наталії Вікторівни про стягнення суми боргу.

Відповідачка по справі Пляцун Наталія Вікторівна, за-
реєстрована за адресою: вул. Щетиніна, буд. 28, кв. 19,
м. Донецьк, викликається на 06.09.2016 року об 11.15 го-
дині.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про причину неявки,
інакше справу буде розглянуто в її відсутність.

Суддя О. Г. Геря

Дзержинський міський суд Донецької області, розташо-
ваний за адресою: м. Торецьк (м. Дзержинськ), вул.
Дружби (50-річчя Жовтня), буд. 4 Донецької області, роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Шевченка Василя Олександровича про стягнення суми
боргу.

Відповідач по справі Шевченко Василь Олександрович,
зареєстрований за адресою: вул. Оборонна, буд. 3, кв. 35,
м. Донецьк, викликається на 06.09.2016 року о 10.45 го-
дині.

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

Суддя О. Г. Геря

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає
відповідача Сокола Михайла Миколайовича в судове
засідання по цивільній справі № 2/487/2011/16 за по-
зовом Мурадьян К.В. до Сокола М.М. про розірвання
шлюбу, призначено на 01.09.2016 року о 10.15 год.
у каб. № 4 Заводського районного суду м. Мико-
лаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважа-
ється повідомленим про час та місце розгляду
справи. В разі неявки позов може бути розглянуто
за його відсутності.

Суддя A. B. Біцюк

Дубровицький районний суд Рівненської області викли-
кає як відповідачку Ліщук Роману Олексіївну, 25 лютого
1976 року народження, по цивільній справі №560/413/16-ц
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Факторингова компанія «Рантьє» до Ліщук Романи Олек-
сіївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20 жовтня 2016 року об
11 год. 00 хв. у приміщенні Дубровицького районного суду
за адресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, 22 Рівнен-
ської області.

У випадку неявки справа буде розглядатися у вашу від-
сутність. При публікації оголошення про виклик до суду
відповідачка вважається повідомленою про час і місце
розгляду справи.

Суддя Сидоренко З. С.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 27 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +11 +16    +26 +31
Житомирська +10 +15    +26 +31
Чернігівська +9 +14    +25 +30
Сумська +9 +14    +25 +30
Закарпатська +11 +16    +27 +32
Рівненська +10 +15    +26 +31
Львівська +10 +15    +27 +32
Івано-Франківська +8 +13    +25 +30
Волинська +10 +15    +27 +32
Хмельницька +10 +15    +26 +31
Чернівецька +10 +15    +26 +31
Тернопільська +10 +15    +26 +31
Вінницька +10 +15    +26 +31

Oбласть Нiч          День
Черкаська +10   +15   +25  +30
Кіровоградська +11   +16   +26  +31
Полтавська +12   +17   +25  +30
Дніпропетровська +13   +18   +26  +31
Одеська +15   +20   +26  +31
Миколаївська +14   +19   +26  +31
Херсонська +15   +20   +26  +31
Запорізька +15   +20   +26  +31
Харківська +12   +17   +26  +31
Донецька +14   +19   +26  +31
Луганська +12   +17   +26  +31
Крим +16   +21   +24  +29
Київ +14   +16   +26  +28

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Вільним Wi-Fi вкрили
головну площу Ужгорода

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ГОДИНА ПІК. Шанувальники соціальних мереж і всі користувачі
інтернет-мережі в Ужгороді отримали гарний подарунок до Дня Неза-
лежності України — вільний Wi-Fi на площі Народній. Сидячи по су-
сідству з пам’ятником Великому Кобзареві, втішаючись прохолодою
фонтана, можна спілкуватися з друзями, отримувати листи через
всесвітню павутину в режимі онлайн.

Виконуючи завдання голови Закарпатської облдержадміністрації
Геннадія Москаля, зв’язківці вже змонтували відповідне обладнання.
Бездротовий інтернет на Народній з’явився саме 24 серпня. 

— Вільний Wi-Fi зробить старовинну площу ще привабливішою для
жителів  та гостей обласного центру, — вважає очільник Закарпаття.
— Це електронний подарунок ужгородцям, більшість яких є користу-
вачами інтернету, до 25-річчя нашої Незалежності.

Від хвороб лікує кавун
Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

ІННОВАЦІЯ. Виготовлення лікувального продукту, який не має ана-
логів у світі, налагодили науковці Херсонщини. На базі Дослідної стан-
ції баштанництва Національної академії аграрних наук України (Голо -
пристанський район області) вони отримали перші сто літрів свіжого
кавунового соку без будь-яких консервантів та інших хімічних добавок.
Зберігається він в бутлях при температурі не вище плюс 15Со. І при-
значений передовсім для хворих, що страждають на  хвороби нирок.
Лікарі й так рекомендують таким хворим постійно вживати в їжу каву-
ни для виведення з нирок твердих фракцій. Також кавун рекомендують
охочим схуднути. Адже відомо, що  в 100 грамах  м’якоті міститься ли-
ше 25 калорій. 

Утім, сезонний делікатес доступний лише влітку, а сік з нього
завдяки розробці херсонських вчених можна вживати протягом ро-
ку. Директор Дослідної станції баштанництва НААН України Воло-
димир Лимар каже, що кавуновий сік виготовлений за технологією
херсонця Сергія Осипенка, що спеціалізується на створенні фрук-
тових і ягідних паст. Перша дегустація лікувального продукту від-
булася  на фестивалі «Солодке диво» у Голій Пристані. Коли про-
дукт з’явиться в  продажу, поки що невідомо. Також обраховують
й собівартість соку. За попередніми підрахунками, остаточна вар-
тість буде доступною кожному. 

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ТРІАТЛОН. Вправно бігати,
плавати і пересуватися верхи ко-
жен козак вчився змалку. Саме
ці навички  випробовують пред-
ставники видовищного спорту
витривалих: змінили лишень вір-
ного гривастого коня на двоко-
лісного. Минулими вихідними у
Запоріжжі відбулися ХХІІІ Міжна-
родні змагання з тріатлону «Ку-
бок Хортиці» і командний чемпіо-
нат України — традиційне спор-
тивне свято, засновником якого

став заслужений тренер з тріат-
лону Євген Романюк, присвяче-
не Дню Незалежності України.
Урочисте відкриття чемпіонату
відбулося на Набережній. Органі-
затори змагань — Федерація трі-
атлону України, запорізька об-
ласна та міська влада. 

Траса змагань складалася з
плавального кола довжиною 750
метрів на Дніпрі, чотирьох вело-
сипедних кіл з підйомами довжи-
ною 5 км і двох бігових кіл по 2,5
км, де також були підйоми. Зма-
гання проходили на центральній
набережній магістралі міста і від-

повідали європейським стандар-
там. 

Цього разу до Запоріжжя з’їха-
лися учасники з усієї України.
Тож  поблизу міського Централь-
ного пляжу розгорнулася серйоз-
на боротьба зі спортивного три-
борства.  Участь взяли 220 спор-
тсменів із Запоріжжя, Києва, По-
лтави, Харкова, Житомира,
Львова та інших міст України. А
після основних змагань відбувся
дитячий турнір.

—  Майже чверть століття про-
ходять змагання з тріатлону «Ку-
бок Хортиці», — підбив підсумки

спортивного свята заступник За-
порізького міського голови Ана-
толій Пустоваров. — Крім спор-
тивної значимості, люди їдуть сю-
ди, бо забіги, заїзди та запливи
проходять на фоні Дніпра і ма-
льовничого острова Хортиця, а
понад 200 учасників — краще то-
му підтвердження. Завдання всіх
гілок влади в Україні — сприяти
розвитку спорту та здорового
способу життя, щоб на подібних
заходах у Запоріжжі загоралися
спортивні зірки, які представля-
тимуть Україну на міжнародній
арені. 

Шкода, що в козаків не було велосипедів

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Днями Міжнародний пара-
лімпійський комітет офі-

ційно підтвердив збільшення
національної паралімпійської
збірної команди України. Від-
булося це у зв’язку з рішен-
ням арбітражного суду про
відмову в апеляції за фактом
відсторонення від участі у XV
літніх Паралімпійських іграх
2016 року російської коман-
ди. 

Українська збірна тепер
налічує 172 спортсмени. 
Команда братиме участь у 15
видах спорту із 22, представ-
лених Паралімпіадою в Ріо.

Ігри сильних духом прой-
дуть у бразильському місті
7—18 вересня. Наша команда
вирушить до Південної Аме-
рики заздалегідь, відразу піс-
ля урочистих проводів, за-
планованих на 27 серпня. За
словами президента Націо-
нального паралімпійського
комітету України, уповнова-
женого Президента з прав
людей з інвалідністю Валерія
Сушкевича, цього року Ук-
раїну представлятиме най-
більша команда за всю істо-
рію незалежності. Паралім-
пійці дебютують у двох видах
спорту — параканое та во-
лейболі. Вони мають високі
шанси отримати медалі май-
же в усіх видах спорту. Тра-

диційно сильними  серед су-
перників вважаються наші
плавці та футболісти. 

«Майже в усіх видах спор-
ту ми претендуємо на медалі.
«Туристів» немає. У збірній
хлопці й дівчата, які входять
у топ-10 найкращих у Європі
й у світі, тому результатив-
ність потенційно висока. Але
це спорт: є справедливість, є
несправедливість, є хвороби
олімпійського спорту, які пе-
реходять у паралімпійський:
допінг, непорядне суддів-
ство», — зазначив днями в
ефірі Громадського радіо Ва-
лерій Сушкевич.

Він нагадав, що Ігри-2016
символічні для спортсменів.
20 років тому 24 серпня в
Атланті атлет Василь Лі-
щинський отримав перше
українське «золото» на де-
бютній для українців Пара-
лімпіаді. Тоді в нашої 
команди була лише одна на-
города найвищої проби, нині
атлети мають намір здобути
якнайбільше найвищих на-
город.

Як і олімпійці, паралімпій-
ці за здобуті  медалі отрима-
ють винагороду. За словами
міністра молоді та спорту
Ігоря Жданова, цього року

уряд зробив крок до посту-
пового прирівнювання наго-
род паралімпійців до наго-
род олімпійських спортсме-
нів. «Цьогоріч цього ще не
буде зроблено, але за перше
місце можемо надати до 40
тисяч доларів, за друге —
до 26 тисяч, за третє — до 18
тисяч», — повідомив посадо-
вець. 

Внесок у додаткову моти-
вацію паралімпійцям, які ро-
битимуть усе можливе, щоб
наш прапор сяяв на міжна-
родній арені, а гімн звучав на
всю планету, можуть зробити
й  меценати.

У всіх видах спорту
претендуємо на медалі
СИЛЬНІ ДУХОМ. Українські паралімпійці їдуть до 
Ріо-де-Жанейро поліпшувати переможну статистику

Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. Розмаїттям барв
цьогорічна виставка-ярмарок
квітів у Харкові вразила не ли-
ше жителів великого міста, а й
гостей.  У саду Шевченка, де
традиційно впродовж кількох ро-
ків розміщують  плоди своєї пра-
ці квітникарі Слобожанщини,
щодня було людно. Придбати
букети, насіння, розсаду розкіш-
них орхідей, запашних хризан-

тем, скромних левкоїв чи просто
помилуватися їхньою природ-
ною красою приходили і поодин-
ці, і мами з дітьми, і цілими роди-
нами. 

— Квіти дарують людям ра-
дість, тому й відвідувачів так ба-
гато, — каже квітникарка Олена,
яка ярмаркує з моменту засну-
вання виставки. — Звісно, чим
краще люди живуть, тим більше
у них бажання вирощувати квіти.
А коли квіти прикрашають вулиці
Харкова, коли проходить такий

ось ярмарок — це всім поліпшує
настрій, — зазначає вона.
Цьогоріч, за інформацією органі-
заторів, у виставкці-ярмарку  взя-
ли участь понад 70 квітникарів з
Харкова і області. До них долучи-
лися однодумці з Івано-Франків-
ська, Запоріжжя та Луганщини.

Вони привезли не лише вели-
кий асортимент квітів, а й сад-
жанці кущів, добрива, кімнатні
рослини, аксесуари для скла-
дання, прикраси букетів тощо.
Почерпнути нові знання і поділи-

тися результатом праці змогли й
квітникарі-аматори, які презен-
тували рослини, вирощені в до-
машніх умовах. Родзинкою се-
ред них були  кактуси. Різних
розмірів і  яскравих кольорів, во-
ни  зачаровували усіх, хто до них
підходив. Також на виставці-яр-
марку можна  було придбати
продукцію бджільництва. Свої
роботи з дозволу квітникарів
представили ще й клуби лялька-
рів, вишивання та виробники су-
венірів.

Харків’янам до вподоби ярмаркувати з квітами

Дискваліфікація росіян забезпечила українцям додаткові ліцензії
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