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Ліс на краю прірви

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ПАВЛЕНКО:

Перший плюс 
за п’ять років

ФІНАНСИ. Торік платіжний баланс повернувся з дефіцитно-
го до профіцитного стану. Його додатне сальдо становило 849 
мільйонів доларів США проти позаторішнього від’ємного об-
сягом 13,3 мільярда доларів. Востаннє платіжний баланс було 
зведено в «плюс» у 2010 році. 

Це стало насамперед результатом значного скорочення де-
фіциту поточного рахунку. Торік він був мінімальним із 2005 ро-
ку і становив лише 204 млн доларів (0,2% від ВВП). Тоді як по-
заторік сягав 4,6 млрд доларів (3,5% ВВП).

Корекції поточного рахунку сприяло також швидше падін-
ня імпорту — 33,5%, тоді як скорочення експорту становило 
30,5%, йдеться у прес-релізі Національного банку. На обсягах 
нашого експорту позначилася несприятлива зовнішньоеконо-
мічна кон’юнктура на ринках металів та агропродукції, а також 
обмеження торгівлі з РФ. Водночас це було компенсовано зни-
женням цін на енергоресурси, меншими фізичними обсягами 
імпорту природного газу, високим врожаєм окремих видів зер-
нових культур, зокрема пшениці. Профіцит фінансового рахун-
ку також поліпшив стан платіжного балансу. 

ЦИФРА ДНЯ

30,9 млрд грн  
становив торік дефіцит зведеного 

бюджету України. Це в 2,3 раза менше 
показника 2014 року 

 
«Диверсифікація ринків 

завдяки розширенню 
географії експорту дала 

змогу агросектору України 
безболісно перенести 
втрату ринку Росії».

сУбоТНі зУсТРічіНА чАсі

Хірург Броніслав 
Полінкевич — про свої 
найцікавіші операції 
й способи боротьби 
із професійними стресами

Якісними соціальні 
послуги стануть тоді, 
коли фінансуватиметься 
допомога конкретній 
людині, а не заклад

Міністр аграрної політики та продовольства про те, 
що Єс нині став одним із найбільших споживачів 
української агропродукції  
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ПРоблеМА. Як уникнути ризиків, які загрожують 
руйнуванням державної системи лісового господарства

«Ми прийшли єдиною командою, 
і ми будемо працювати єдиною командою»
зАсіДАННЯ КАбіНеТУ МіНісТРіВ. Уряд визначив принципи подальшої роботи щонайменше на 12 місяців

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк скликав міністрів 

о восьмій годині вечора чет-

верга. Такими рішучими дія-
ми він сполошив не тільки ор-
ганізаторів засідань у Будин-
ку уряду, а й громадськість. 
За кілька хвилин до почат-
ку заходу оптимісти, які ві-

рять у щасливий поворот долі 
країни, та скептики, котрі не 
сподіваються на бодай якісь 
зрушення за нинішньої вла-
ди, у мережі Facebook актив-
но обмінювалися інформа-

цією про те, що ось-ось ста-
неться дещо важливе, що Ар-
сеній Яценюк зробить сенса-
ційну заяву. 

Не сталося! У залі засідань, 
судячи з виразів облич членів 

уряду, панували лад і спокій. 
Прем’єр-міністр домовивс я 
зі своїм оточенням. 
Словами глави уряду 
це значить: «захистив 
його». 2
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Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами
ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості, у судові засі-
дання, які відбудуться: 

11.02.2016 р. (резервне судове засідання 16.02.2016 р.)
Ларіонов Володимир Віталійович о 14.40 (останнє відоме місце проживання: Луганська

обл., Артемівський р-н, м. Олександрівськ, вул. Агрономічна, буд. 36) - № 409/1821/15-ц. 
Кадиров Алі Гаджибала огли о 14.20 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ,

вул. Боженка В. Н., буд. 9) - № 409/1792/15-ц.
Соколинський Фелікс Якович о 14.00 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ,

смт Ювілейне, вул. Леніна, буд.7, кв.48) - № 409/1691/15-ц
Трофимов Олександр Анатолійович о 13.40 (останнє відоме місце проживання: Луган-

ська обл., Лутугинський р-н, с. Фабричне, вул. Гагаріна, буд. 14, кв. 30) - № 409/1688/15-ц.
Юденко Олена Анатоліївна о 13.20 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, 1-й

Короткий Тупік, буд. 1) - № 409/1708/15-ц.
Каковська Світлана Миколаївна о 13.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська

обл., Лутугинський р-н, смт Георгіївка, вул. Леніна, буд. 72 ) - № 409/1733/15-ц 
Чухало Сергій Юрійович об 11.40 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл.,

Лутугинський р-н, сел. Челюскінець, вул. Юрія Гагаріна, буд. 7, кв. 1) - № 409/1740/15-ц.
Козлова Олена Анатоліївна об 11.20 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл.,

Лутугинський р-н, смт Успенка, вул. Свердлова, буд. 61) - № 409/1747/15-ц.
Желєзняк Ірина Володимирівна об 11.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська

обл., Лутугинський р-н, смт Біле, вул. Маяковського, буд. 10) - № 409/1800/15-ц.
Кранцевич Галина Володимирівна о 10.40 (останнє відоме місце проживання: Луганська

обл., Лутугинський р-н, смт Врубівський, вул. Петровського, буд. 4, кв. 4) - №  409/1797/15-ц.
Мрихіна Валентина Антонівна о 10.20 (останнє відоме місце проживання: Луганська

обл., м. Лутугине, вул. Дружби, буд. 27, кв. 24) - № 409/1597/15-ц.
Ряднова Наталія Олексіївна о 10.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл.,

Лутугинський р-н, с. Розкішне, вул. Енгельса, буд. 36) - № 409/1600/15-ц. 
Синицький Юрій Валерійович о 9.40 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ,

смт Ювілейне, кв. Корольова, буд. 5, кв. 90) - № 409/1602/15-ц.
Здор Тамара Василівна о 9.20 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. До-

стоєвського, буд. 35) - № 409/1645/15-ц.
Тюніков Георгій Антонович о 9.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл.,

Лутугинський район, смт Георгіївка, вул. Орджонікідзе, буд. 11) - № 409/1669/15-ц.
Бондаренко Олександр Іванович о 8.40 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ,

вул. Тімірязєва, буд. 8 ) - № 409/1655/15-ц.
Гадючко Марина Леонідівна о 8.20 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл.,

Лутугинський р-н, с. Оріхівка, вул. Першотравнева, буд. 30 ) - № 409/1684/15-ц. 
Деревич Анатолій Анатолійович о 8.00 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ,

квар. Шахтарський, буд. 5, кв. 4) - № 409/882/14ц.
Суддя В. С. Полєно 

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним

чином повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає Шапо-
валова Ігоря Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого:
м. Маріуполь Донецької області, пров. Аносова, буд.5, кв. 5, як від-
повідача у судове засідання у цивільній справі №423/1470/15-ц за по-
зовом Фермерського господарства «Віктор» до Шаповалова І. М.
про розірвання договору оренди земельної ділянки, що відбудеться
16 лютого 2016 року о 9 годині 30 хвилин в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6. У разі не-
явки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
участі відповідача на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Лизенко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає представника Ленінської міської ради м. Лу-
ганська як заінтересовану особу в судове засідання по цивільній
справі № 426/4805/15-ц за заявою Мироненко Д. Р. про вста-
новлення факту належності правовстановлюючого документа,
що відбудеться 15 лютого 2016 року о 16-30 год.

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

Суддя С. А. Пчолкін

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відпові-
дача в судове засідання Бахмет Олену Вікторівну, Громова Павла
Олександровича в справі № 433/2412/15-ц-2/433/173/16 за позовом
Бахмет Алли Никифорівни, представник позивача Мєдвєдєв Сергій
Сергійович, до Бахмет Олени Вікторівни, Громова Павла Олексан-
дровича про позбавлення батьківських прав, призначення опікуна.

Засідання відбудеться 15 лютого 2016 року о 10 год. 30 хв. за ад-
ресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5 а. У разі
неявки, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Ляшенко М. А.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає в якості від-
повідача Кириченка Дмитра Валерійовича, 22.05.1985 року народження,
який зареєстрований за адресою: вул. Мамаєва, буд. 10, кв. 2, сел. Цен-
тральне Перевальського району Луганської області, в судове засідання
з розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Всеукраїнський Банк Розвитку» до Кириченка Дмитра Валерійо-
вича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 24 лютого 2016 р. о
15 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул.
Радянська, 38, каб. 3. У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. Л. Бойко

Лисичанський міський суд Луганської області викликає в якості
відповідача Гададову Людмилу Василівну, 31.05.1962 року народ-
ження, яка зареєстрована за адресою: вул. Степова, 3, м. Зоринськ
Перевальського району Луганської області, в судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» до Гададової Людмили Василівни про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 24 лютого 2016 р. о 14
годині 20 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул.
Радянська, 38, каб. 3. У разі неявки в судове засідання, справа буде
розглянута без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. Л. Бойко

Лисичанський міський суд Луганської області викликає в якості відповіда-
чів Гупалова Валентина Олександровича, 10.04.1974 року народження, який
зареєстрований за адресою: вул. Побєди, буд. 18, кв. 2, м. Перевальськ Лу-
ганської області, та Гайнутдінову Інну Мар’янівну, 01.10.1970 року народження,
яка зареєстрована за адресою: вул. Побєди, буд. 18, кв. 2, м. Перевальськ Лу-
ганської області, в судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Гупалова Валентина
Олександровича, Гайнутдінової Інни Мар’янівни про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 24 лютого 2016 р. о 13 годині 30 хвилин в приміщенні суду за
адресою: м. Лисичанськ, вул. Радянська, 38, каб. 3. У разі неявки в судове за-
сідання, справа буде розглянута без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя С. Л. Бойко

Лисичанський міський суд Луганської області викликає в якості
відповідача Скріпнікова Едуарда Вікторовича, 12.01.1972 року на-
родження, який зареєстрований за адресою: вул. Горького, 2, смт
Бугаївка Перевальського району Луганської області, в судове засі-
дання з розгляду цивільної справи за позовом Колеснікової Олени
Миколаївни до Скріпнікова Едуарда Вікторовича про позбавлення
батьківських прав, яке відбудеться 15 лютого 2016 р. о 10 годині 00
хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Радян-
ська, 38, каб. 3. У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. Л. Бойко

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає в судове засідання
в якості відповідача Базова Дениса Сергійовича по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Базова Дениса Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 20 хв. 11 лютого 2016 року в
приміщенні суду за адресою: м. Харків, бул. Богдана Хмельницького,
32/38.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин чи
неповідомлення про причини неявки, справа буде розглядатися без його
участі за наявними у справі доказами.

Суддя Г. С. Шевченко

Оболонський районний суд м. Києва викликає Молодова Вале-
рія Юрійовича як відповідача по цивільній справі № 2/756/5497/15
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Молодова Валерія Юрійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором на 08 лютого 2016 року на 15-00 годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб.18, суддя 
К. А. Васалатій. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК України, 
ст. 185-3 КпАП України.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як від-
повідача в судове засідання Копаленка Павла Олексійовича,
Янічкіну Ляну Артурівну в справі № 433/7/16-ц-2/433/145/16 за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Копаленка Павла Олексійовича,
Янічкіної Ляни Артурівни про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 10 лютого 2016 року о 09 год. 00 хв.
за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня,
5а.

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

Суддя Бондаренко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Артемівськ, Донецька об-
ласть, вул. Артема, 5, каб. 202) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Сенченкової Ірини Олександрівни про
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Сенченкова Ірина Олександрівна, зареєстрована та проживає за ад-
ресою: Донецька область, Єнакіївський район, м. Юнокомунарівськ, вул. Армійська, 108/29,
викликається на 12 лютого 2016 року на 08 годину 30 хвилин до суду для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Т. В. Давидовська

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно прокуратура
Запорізької області по-

відомила про підозру в одер-
жанні неправомірної вигоди
службовою особою, яка зай-
має відповідальне стано-
вище (ч. 3 ст. 368 КК
України). Ним виявився за-
ступник начальника митного
посту Міжнародного аеро-
порту «Запоріжжя», який
пристав на пропозицію і отри-
мав звичайнісінького хабара.
За результатами проведених
спільно зі співробітниками
СБУ слідчо-оперативних за-
ходів посадовця затримали.
Встановлено, що він одержав
від представника однієї з
авіаційних компаній 2200 до-
ларів США за забезпечення її
пасажирам найсприятливі-
ших умов проходження мит-
ного контролю та оформлення
в аеропорту м. Запоріжжя.
Досудове розслідування про-
водить слідчий відділ проку-
ратури області.

За даними прокурора від-
ділу прокуратури області Ро-

мана Парфенова, зараз ви-
рішується питання щодо 
обрання підозрюваному
запо біжного заходу. Санкція
інкримінованої статті пе-
редбачає 10 років позбав-
лення волі.

У Запоріжжі засуджено і
податківця-хабарника, ко-
лишнього старшого слідчого
МГУ ДФС — Центрального
офіса з обслуговування ве-
ликих платників податків
К., що отримав 10 000 гри-
вень хабара за відмову від
кримінального пересліду-
вання директора одного з
підприємств, який порушив
податкове законодавство.
Як зазначив прокурор від-
ділу прокуратури Запорізь-
кої області Федір Євсюков,
свою провину в інкриміно-
ваному злочині (ч. 3 ст. 368
КК України) колишній по-
датківець так і не визнав.
Проте Орджонікідзевський
райсуд Запоріжжя виніс
йому обвинувальний вирок:
п’ять років в’язниці з по-
збавленням права обіймати
посади в правоохоронних
органах, пов’язані з вико-

нанням функцій представ-
ника влади строком на два
роки, та з конфіскацією
майна і скасуванням спец-
звання «капітан податкової
міліції».

Військові також вирішили
викорінити зі своїх лав ко-
рупцію, оскільки недавно
було викрито кілька хабар-
ників, які наживалися на
мобілізації. Тому в Запорізь-
кому облвійськкомісаріаті
пройшов День спільної ро-
боти військових з право -
охоронцями задля поси лення
боротьби з корупцією та ви-
корінення цього жахливого
явища й у військовому сере-
довищі. Нача льник відділу
по боротьбі з хабарництвом
управління захисту еконо-
міки в Запорізькій області
департаменту захисту еко-
номіки Нацполіції України
Вадим Тимошенко ознайо-
мив військових з основними
положеннями Закону Ук-
раїни «Про запобігання ко-
рупції», наполягаючи на
необхідності виконання всіх
вимог антикорупційного за-
конодавства.

Усього 74 протоколи про
вчинення адміністративних
корупційних правопорушень
спрямували торік до суду
правоохоронні органи Запо-
різької області. Із них 67 уже
розглянуто, на винуватих
осіб накладено адмінстяг-
нення. Так, за даними Фе-
дора Євсюкова, серед
притягнутих до відповідаль-
ності 10 працівників органів
місцевого самоврядування,
30 депутатів місцевих рад,
п’ять — держслужбовців (усі
— працівники райдержадмі-
ністрацій), по три податківця
й службових осіб пенітенці-
арної служби, один праців-
ник органів внутрішніх
справ. Зокрема до відпові-
дальності за ч. 3 ст. 172-6
КУпАП (порушення вимог
фінансового контролю) при-
тягнуто й колишнього голову
Запорізької райради пана
Гоменюка (посадова особа
органу місцевого самовряду-
вання третьої категорії) за
невідображення в декларації
про майно та доходи відомос-
тей про нерухоме майно чле-
нів його сім’ї.

На Черкащині
проаналізують
бюджет

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС. На Черкащині розпо-
чали реалізацію проекту гендерного бюджету-
вання, який фінансує шведське агентство
міжнародного розвитку (SIDA). Закордонні та укра-
їнські фахівці працюватимуть над підвищенням еко-
номічної ефективності й прозорості бюджетних
видатків з урахуванням потреб жінок і чоловіків. 

Як розповіла керівник проекту Майя Босніч, пі-
лотними в реалізації проекту стали чотири області,
зокрема Харківська, Житомирська, Івано-Франків-
ська й Херсонська. Вони працюють в галузях охо-
рони здоров’я, освіти, соціальної, молодіжної
політики, спорту. Для Черкащини обрано охорону
здоров’я. Робоча група з реалізації проекту працю-
ватиме протягом дев’яти місяців над гендерним
аналізом двох обраних для цього обласних про-
грам: із захворювання на туберкульоз та протидії
ВІЛ/СНІД.

Гендерний аналіз бюджету допомагає спеціаліс-
там краще зрозуміти, як доходи та видатки вплива-
ють на соціально-економічне становище та
можливості жінок і чоловіків, а також на аспекти
рівності статей. Бюджети, як виявилося, можна й
потрібно розробляти з урахуванням реальних пріо-
ритетів суспільства, що має вирішальне значення
саме в часи економічної кризи.

До складу створеної в регіоні робочої групи вхо-
дять представники відповідних департаментів, зок-
рема фінансів, охорони здоров’я, управління
статистики, а також сім’ї, молоді та спорту. Згідно
із затвердженим планом, уже в лютому на Черка-
щині відбудеться тренінг для кращого розуміння
завдань впровадження гендерно орієнтованого
бюджетування. Реалізувати проект планують упро-
довж трьох років.

Щоб корупціонери 
не могли вільно дихнути
АКТУАЛЬНО. У Запорізькій області засудили нечистих 
на руку посадовців
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Слов’янським міськрайонним судом Донецької
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядається цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Макаренка Андрія Леонідовича, Макаренко
Ганни Іванівни про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Макаренко Андрій Леонідо-
вич (останнє відоме місце проживання: 84617, До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Пушкінська,
будинок 17, квартира 13), викликається на 18 лю-
того 2016 року о 09 годині 00 хвилин, до судді Кри-
вошеєва Д. А. для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Макаренко Ганна Іванівна
(останнє відоме місце проживання: 84617, Донецька
область, м. Горлівка, вул. Остапенка, будинок 40,
квартира 89), викликається на 18 лютого 2016 року
о 09 годині 00 хвилин, до судді Кривошеєва Д.А. для
участі у розгляді справи по суті.

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.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
у судове засідання: Гончарука Івана Михайловича,
Гончарук Надію Сергіївну, Гончарука Артема Івано-
вича, Гончарук Мар’яну Іванівну в особі законних
представників Гончарука І. М. та Гончарук Н. С., Гон-
чарук Олександри Іванівни в особі законних пред-
ставників Гончарука І. М. та Гончарук Н. С. як
відповідачів для розгляду цивільної справи за позо-
вом Головного управління Державної служби Ук-
раїни з надзвичайних ситуацій у м. Києві до
Гончарука Івана Михайловича, Гончарук Надії Сергі-
ївни, Гончарука Артема Івановича, Гончарук Мар’яни
Іванівни в особі законних представників Гончарука
І. М. та Гончарук Н. С., Гончарук Олександри Іванівни
в особі законних представників Гончарука І. М. та
Гончарук Н. С., треті особи: Державна служба Ук-
раїни з надзвичайних ситуацій, Служба у справах
дітей Шевченківського району м. Києва про висе-
лення з приміщення, яке призначене на 29 лютого
2016 року о 08 годині 30 хвилин в Шевченківському
районному суді м. Києва за адресою: 04119, м. Київ,
вулиця Дегтярівська, 31-А, каб. 406.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відачі вважаються повідомленими про день, час та
місце розгляду справи і у випадку неявки до суду
справа може бути розглянута за їх відсутності.

Суддя Юзькова О. Л.

ЖБК «Автомат-2», який знаходиться за ад-
ресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Лук’янівська, 27,
повідомляє, що 10 лютого 2016 року було проведено
заміну печатки ЖБК «Автомат-2» на печатку нового
зразка з наступним текстом: «УКРАЇНА *ЖИТЛОВО-
БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «АВТОМАТ-2»* 
м. КИЇВ * Ідентифікаційний код 22885068.» та на-
ступними ступенями захисту: 1-й ступінь - мікро-
текст, 2-й ступінь - сітка, 3-й ступінь - орнамент.
Печатку старого зразка вважати недійсною.

Іванківський районний суд Київської області ви-
кликає Прокопенка Івана Яковича як відповідача по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12.02.2016 року об
11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: 07201,
Київська область, смт Іванків, вул. І. Проскури, 14 а.

У разі неявки відповідача в судове засідання слу-
хання справи буде відбуватися за його відсутності.
Крім того, суд роз’яснює відповідачу про його
обов’язок повідомити суд про причини неявки.

Суддя А. А. Корчков

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
12.02.2016 року о 09 год. 30 хв. відповідача Митро-
фанова В’ячеслава Григоровича по справі за позо-
вом Моторного (транспортного) страхового бюро
України до Митрофанова В’ячеслава Григоровича
про відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування. 

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
його неявки справа розглядатиметься за його від-
сутності. 

Суддя Рибак М. А.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Борисова Романа Сергійовича як відповідача у
судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/3437/15-ц за позовом Борисової Ніни Володими-
рівни до Борисова Романа Сергійовича про стягнення
аліментів на утримання неповнолітньої дитини та розір-
вання шлюбу, яке відбудеться 11 лютого 2016 року о 13
год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 19 лю-
того 2016 року о 09 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсков-
ського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт
Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Біловодський районний суд Луганської обл. повідомляє, що 19.02.2016 року
о 16 годині 00 хвилин у приміщенні суду відбудеться судове засідання з розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Череповського Миколи
Миколайовича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться за
адресою суду: вул.Комсомольська, 30, смт Біловодськ.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справах вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя Карягіна В. А.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області викликає від-

повідачку Сіліну Катерину Володимирівну, останнє відоме місце про-

живання: Прилуцький район, м. Прилуки, вул. Гімназична, буд. 104, кв.

93, в судове засідання на 10 год. 00 хв. 16 лютого 2016 року  за адре-

сою: м. Прилуки, вул. Котляревського, 62, суддя Коротка А. О., каб. 17

за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сіліної Катерини Володимирівни

про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Втрачений судновий білет 

за № МС 005-077 на катер

борт.номер 2850к, 

виданий на ім’я Калашнік Л. П.,

вважати недійсним.

2 свідоцтва на право власності

на квартиру за адресою: 

м. Київ, вул. Азербайджанська,

8-б, кв. 5, на ім’я Зубок С. А.,

вважати втраченими.

Шевченківський  районний суд м. Запоріжжя (суддя Зарютін
П. В.) викликає в судове засідання відповідача по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приватбанк» до Жульєва Станіслава Володимировича про
стягнення заборгованості.

Жульєв Станіслав Володимирович, який проживає за адре-
сою: Харківська обл., м. Харків, вул. Гарібальді, буд. 2, у судове
засідання за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приватбанк» до Жульєва Станіслава Володимировича про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться о 08
годині 45 хвилин 01 березня 2016 року у приміщенні суду за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а. 

З опублікуванням оголошення про виклик  відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи та у
випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за його
відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (поста-
новляє заочне рішення) на підставі ст.169 ЦПК України.

Шевченківський  районний суд м. Запоріжжя (суддя Зарютін
П. В.) викликає в судове засідання відповідача по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приватбанк» до Зайця Анатолія Адамовича про стягнення за-
боргованості.

Заєць Анатолій Адамович, який проживає  за адресою: Івано-
Франківська обл., м. Коломия, вул. Яворницького, буд. 26, кв.
67 у судове засідання за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «Приватбанк» до Зайця Анатолія Адамовича
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться о
08 годині 30 хвилин 26 лютого 2016 року у приміщенні суду за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а. 

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час та місце розгляду справи та у ви-
падку неявки до суду справу може бути розглянуто за його
відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (поста-
новляє заочне рішення) на підставі ст.169 ЦПК України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає в якості відповідачів за позовами ПАТ КБ 
«Приватбанк» м. Дніпропетровськ про стягнення забор-
гованості у судові засідання, які відбудуться:

19 лютого 2016 року о:
13-40год. Бодрова Едуарда Васильовича (місце ре-

єстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.
Енергетиків, 11/4) (цивільна справа №428/10804/15-ц);

14-00год. Вініченка Андрія Сергійовича (місце реєс-
трації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Ле-
ніна, 42/15) (цивільна справа №428/10812/15-ц);

у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі не-
явки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Державне 
агентство резерву України

оголошує повторний аукціон з реаліза-
ції засобів індивідуального захисту,
мішків паперових та лісоматеріалів.
Аукціон відбудеться 18 лютого 2016 р.

о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідаль-

них за проведення аукціону: Будиліна І. М.
(235-17-42), Скибало О.М. (235-50-84).

Детальна інформація про умови про-
ведення аукціону розміщена на офіцій-
ному веб-сайті Держрезерву України –
www.gosrezerv.gov.ua.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломо-
носова, 157) розглядає цивільну справу № 233/11/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Назаренка В. І., Наза-
ренка А. В. про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачі у справі - Назаренко Віктор Іванович,
26.06.1960 р.н., Назаренко Андрій Вікторович,
14.04.1989 р.н., останнє відоме місце проживання яких:
м. Макіївка Донецької області, вул. ІІ проїзд, буд. 21, кв.
1, викликаються до суду на 23 лютого 2016 року о 09.00
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Крижанівського Сергія Вікторовича, ос-
таннє місце реєстрації якого: м. Київ, вул.
Ревуцького, 13, кв. 96, у судове засідання, яке від-
будеться 25.02.2016 року о 10 год. 50 хв. за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі в
судовому розгляді цивільної справи за позовом Іва-
нова Івана Івановича до Крижанівського Сергія Вік-
торовича про стягнення боргу за договором позики.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-

відач вважається повідомлений про день, час та
місце розгляду справи і в разі неявки до суду справа
може бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання
зобов’язаний повідомити суд про поважність при-
чини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Новікова Б. Б., Новікової Я. Є. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідачі у цивільній справі № 233/5/16-ц – Новіков Борис
Борисович, 15.11.1974 р.н. та Новікова Яна Євгенівна, 16
червня 1983 р.н., зареєстровані за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, вул. 118 Павших революціонерів,
буд. 22/26, кв. 3, викликаються у судове засідання о
08.30 год. 15 лютого 2016 р. Розгляд зазначеної цивіль-
ної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб.
№ 16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Голованівський районний суд Кіровоградської об-
ласті (смт Голованівськ, вул. Леніна, 18 Голованів-
ського району Кіровоградської області) викликає як
відповідачів Пугач Анджелу Луківну, Мороза Мирос-
лава Вікторовича, які зареєстровані за адресою: вул.
Суворова,15, с. Грузьке Голованівського району Кі-
ровоградської області, в судове засідання о 10.00
год. 19.02.2016 року за адресою: смт Голованівськ,
вул. Леніна, 18, у цивільній справі № 386/5/16-ц за
позовом Ільчик Оксани Анатоліївни до Пугач Ан-
джели Луківни, Мороза Мирослава Вікторовича, Пу-
гача Богдана Миколайовича, третя особа:
Голованівська РДА як орган опіки та піклування про
усунення перешкод у користуванні житловим примі-
щенням.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута
за їх відсутності за наявними матеріалами.

Суддя Рудь Н. В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області знаходиться кримінальне провадження № 426/16/16-к
стосовно Ісмаілова Заура Рауфовича, 25.07.1978 року народ-
ження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне
досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1
КПК України. Обвинувачений Ісмаілов З.Р., зареєстрований
та проживає за адресою: м. Луганськ, вул. Лазо, 46В.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ісмаілова
Заура Рауфовича у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 15 лютого 2016 року о 09.00 год. у залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської області за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Гашинської О. А., суддів: Пчолкіна С. А., Юр-
ченка С. О.

Суддя О. А. Гашинська

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/21/16-к
стосовно Катасанова Андрія Васильовича, 03.03.1970 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому
ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Катасанов А. В., заре-
єстрований та проживає за адресою: м. Луганськ, вул. Алчев-
ська, 32.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Катасанова
Андрія Васильовича у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 15 лютого 2016 року о 10.15 год. у залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської області за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Гашинської О. А., суддів: Половинка В. О., Пчол-
кіна С. А.

Суддя О. А. Гашинська

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/17/16-к
стосовно Ципкалова Геннадія Миколайовича, 21.06.1973
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України,
по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування
в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинува-
чений Ципкалов Г. М., зареєстрований та проживає за адре-
сою: Луганська область, Краснодонський район, с.
Хрящувате, вул. Південна, 11.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Ципкалова
Геннадія Миколайовича у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 15 лютого 2016 року о 09.30 год. у залі судових
засідань Сватівського районного суду Луганської області за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Гашинської О. А., суддів: Половинка В. О., Пчол-
кіна С. А.

Суддя О. А. Гашинська

Христинівський районний суд Черкаської області ви-
кликає Яремко Богдана Михайловича, останнє відоме
зареєстроване місце проживання якого: Черкаська об-
ласть, Христинівський район, село Шукайвода, вул. Учи-
тельська, 26, як відповідача у цивільній справі 
№ 706/1699/15-ц за позовом Яремко Людмили Анатолі-
ївни до Яремко Богдана Михайловича, третя особа:
Христинівський районний сектор управління Державної
міграційної служби України в Черкаській області про ви-
знання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням та зняття з реєстрації у судове за-
сідання, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 12.02.2016 року
в приміщенні Христинівського районного суду Черка-
ської області за адресою: 20001, Черкаська область, 
м. Христинівка, вул. Соборна, 27А.

У разі вашої неявки справа буде розглянута без вашої
участі.

Голова суду М. П. Орендарчук

Приазовський районний суд Запорізької області по-
відомляє Митя Олександра Олександровича (місце ре-
єстрації: Донецька область, Новоазовський район, с.
Безіменне, вул. Миру, 31А, кв. 6) про те, що 22.02.2016
р. о 16 годині 00 хвилин в приміщенні Приазовського
районного суду Запорізької області за адресою: смт
Приазовське, вул. Пушкіна, 5 буде розглядатись ци-
вільна справа за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Митя
Олександра Олександровича про стягнення заборгова-
ності.  

З опублікуванням оголошення про виклик, Митя
Олександр Олександрович по даній справі вважається
повідомленим про час та місце розгляду справи і у ви-
падку його неявки або не подання відповідного клопо-
тання, справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Діоба Г. О.

Новомиргородський районний суд Кіровоградської об-
ласті викликає Коломійця Сергія Олександровича в судове
засідання у якості відповідача по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Коломіця Сергія Олександровича  про
стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача Коломійця Сергія Олексан-
дровича, що справа призначена до розгляду на 11 лютого
2016 року о 08 годині 00 хвилин в приміщенні Новомирго-
родського районного суду Кіровоградської області за адре-
сою: м. Новомиргород Кіровоградської області, вул. Леніна,
157.

У разі неявки відповідача в судове засідання та непові-
домлення про причини неявки, суд розглядатиме справу за
його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Лещенко

Сватівський районний суд Луганської області викликає
до суду:

- Мороз Наталію Іванівну (останнє відоме місце прожи-
вання: 92625, Луганська обл., Сватівська р-н, с. Кармази-
нівка, вул. Стадіонна, буд. 32) на 10 годину 30 хвилин
10.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 426/6420/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Сопіну Ольгу Миколаївну (останнє відоме місце прожи-
вання: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, кв. Баракова,
буд. 7, кв. 131) на 09 годину 00 хвилин 10.02.2016 р. для
участі у розгляді справи № 426/992/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Калітвенцева Євгена Вікторовича (останнє відоме місце
проживання: 94466, Луганська обл., Краснодонський р-н,
с. Великий Суходіл, вул. Миру, буд. 36) на 09 годину 30 хви-
лин 10.02.2016 р. для участі у розгляді справи
№426/6118/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Гашинська О. А.

Томашпільський районний суд Він-
ницької області викликає Олійника Олек-
сандра Миколайовича та повідомляє про
розгляд справи за позовом публічного
акціонерного товариства «Комерційний
банк «Приватбанк» до Олійника Олексан-
дра Миколайовича про стягнення забор-
гованості, який відбудеться 11 лютого
2016 року о 09-00 годині в Томашпіль-
ському районному суді Вінницької об-
ласті за адресою: 24200, смт Томашпіль,
вул. Леніна, 45 Томашпільського району
Вінницької області. 

Суддя Пилипчук О. В.
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Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає в
судове засідання як відповідача Заставського Антона Во-
лодимировича по справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Заставського Антона Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 30 хв. 15 лютого
2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Харків, бул.
Богдана Хмельницького, 32/38.

У разі неявки відповідача в судове засідання без по-
важних причин чи неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглядатися без його участі за наявними в
ній доказами.

Суддя Г. С. Шевченко

Фермерське господарство «Вячеслав»
(код ЄДРПОУ 33003899, місцезнаходження: 19314,
Черкаська обл., Лисянський р-н, с. Вотилівка) пові-
домляє про своє припинення шляхом реорганізації
(приєднання) на підставі рішення власників (заснов-
ників).

Кредитори ФГ «Вячеслав» протягом двох місяців
з дня цієї публікації можуть подавати претензії в
письмовому вигляді за адресою комісії з припи-
нення: 18009, м. Черкаси, вул. Дахнівська, 42/1, а/с
1470.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Щербія
Олександра Володимировича, що 26 лютого 2016 року о 15
годині 30 хвилин Дніпровським районним судом м. Києва
за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 39, буде розгля-
датись цивільна справа № 755/22069/16-ц за позовною за-
явою Щербій Галини Іванівни до Щербія Олександра
Володимировича про розірвання шлюбу.

Щербій Олександр Володимирович викликається в су-
дове засідання як відповідач, останнє відоме місце прожи-
вання відповідача: вул. Азербайджанська, 8-а, кв. 78, 
м. Київ.

У випадку неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у вашу відсутність.

Суддя В. П. Катющенко

Кузнецовський міський суд Рівненської області викликає
Новікова Олександра Миколайовича, останнє відоме місце
проживання якого: м. Севастополь, проїзд Коробкова, буд.
№43, як відповідача по справі за позовом Новікової Тетяни
Ігорівни до Новікова Олександра Миколайовича про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів, яка призна-
чена до розгляду на 29 лютого 2016 року о 13.00 год. у
приміщенні Кузнецовського міського суду Рівненської об-
ласті за адресою: 34400, м. Кузнецовськ, м-н Будівельників,
3. У разі неявки до суду, відповідач повинен повідомити суду
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя М. І. Ковтунович

Шановна Петрова Юлія Вікторівна, Товариство з об-
меженою відповідальністю «Альтер Его ЛТД» вкотре
звертається до вас з проханням найближчим часом на-
дати ТОВ «Альтер Его ЛТД», код ЄДРПОУ 20301175, ад-
реса: 53700, смт Широке Широківського району
Дніпропетровської області, вулиця Спортивна, будинок
11а, т/ф (05657) 22737, 0974406801, письмово реквізити
банківської установи для перерахування коштів, що на-
лежать вам як відчужена частка у статутному фонді То-
вариства, відповідно до поданої заяви від 30.10.2014
року та Протоколу № 3 від 30.10.2014 року.

Графік роботи Товариства «Альтер Его ЛТД»: понеді-
лок-п’ятниця з 8 до 17 години щоденно, окрім святкових
та вихідних - суботи та неділі.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає
як відповідача Ткаченко Ларису Іванівну, 24 квітня 1962 р.н. (Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 45/8) у судове
засідання з розгляду цивільної справи за позовом Ткаченко
Аліси Сергіївни до Ткаченко Лариси Іванівни, треті особи: Сєвє-
родонецький міський відділ ДМС України у Луганській області,
Ткаченко Сергій Юрійович, Ткаченко Поліна Сергіївна в інтересах
неповнолітньої Ткаченко Аріни Сергіївни про визнання особи
такою, що втратила право користування житлом, яке відбудеться
29.02.2016 року о 13 годині 30 хвилин у приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19. У
разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г. Д. Скочій

Святошинський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання відповідача Аннєнкова Руслана
Івановича за позовом Берестового Олексія Петро-
вича до Аннєнкова Руслана Івановича про стягнення
боргу, яке призначено до слухання на 3 березня
2016 року о 12 год. і відбудеться в приміщенні суду
за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал №4.

У разі неявки в судове засідання відповідача без
поважної причини розгляд справи буде проведено
за його відсутності за наявними у ній доказами.

Суддя Мазур І. В.

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України, Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Нікітіна С. Й.)
викликає в судове засідання як відповідача Лобову
(Калінкіну) Ганну Борисівну по справі № 504/866/15-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лобової (Калін-
кіної) Ганни Борисівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 29.02.2016 року об
11.55 год. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
каб. 224.

У випадку неявки в судове засідання зазначеної
особи, справа буде розглянута за її відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання представника від-
повідача Луганської міської ради по цивільній справі
№409/147/16-ц за позовом Лівіріної Оксани Сергі-
ївни про визначення додаткового строку для при-
йняття спадщини.

Судове засідання відбудеться 15.02.2016 року (ре-
зервна дата 17.02.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Старокостянтинівський районний суд Хмельниць-
кої області (адреса: м. Старокостянтинів, вул. Миру,
9) викликає в судове засідання Дмітрієва Олексан-
дра Сергійовича, 1985 року народження, що відбу-
деться о 09.00 год. 18 лютого 2016 року, як
відповідача у справі за позовом Корчевного Степана
Степановича про відшкодування матеріальних та мо-
ральних збитків. У разі неявки до суду та неповідом-
лення причин неявки, або якщо такі причини суд
визнає неповажними, справа буде вирішена на під-
ставі наявних у ній даних та доказів і буде постанов-
лено заочне рішення. 

Суддя Є. М. Андрощук

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає Садигова Айнура Салвара огли (останнє ві-
доме місце проживання: 87200, Донецька обл.,
Старобешевський р-н, с. Комунарівка, вул. Совєт-
ська, буд. 1, кв. 8) як відповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Садигова Айнура Салвара огли про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 11.02.2016 р.
о 14 год. 00 хв. у приміщенні Токмацького районного
суду Запорізької області (Запорізька обл., 
м. Токмак, вул. Леніна, 28).

Суддя Ушатий І. Г.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/10957/15-ц за позовом Бондарєвої Ольги Олек-
сандрівни до Бондарєва Костянтина Олександровича
про розірвання шлюбу. Судовий розгляд справи призна-
чено на 26 лютого 2016 року о 09 год. 00 хв. у примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 409. Суддя Парій О. В., тел. (06153) 4-70-63.

Суд викликає Бондарєва Костянтина Олександровича
як відповідача. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу 
№ 243/12199/15-ц за позовом Гайворонської Катерини Петрівни до
Алюшиної Людмили Миколаївни, Алюшина Максима Миколайовича,
третя особа: Орган опіки та піклування виконкому Слов’янської міської
ради Донецької області про позбавлення батьківських прав, стягнення
аліментів.

Відповідачі у справі: Алюшина Людмила Миколаївна, проживає за
адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Новий Побут, буд. 63, та
Алюшин Максим Миколайович, проживає за адресою: Донецька обл.,
м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, буд. 25, кв. 60, Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. Клари Цеткін, буд. 25, кв. 60, викликаються на 14 год.
00 хв. 18 лютого 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя П. І. Профатило

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає
цивільну справу за позовом Мирошниченко Г. М. до Колесніка І. О.,
Корнева С. Ю., про усунення перешкод в користуванні власністю. Від-
повідачі у цивільній справі № 233/6787/15-ц - Колеснік Ілля Олексійо-
вич, 1996 р.н., та Корнев Сергій Юрійович, 1990 р.н., зареєстровані
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Петровського,
11/80, викликаються в судове засідання на 10.30 год. 16 лютого 2016 р.
Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2,
каб. №16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає Гудкову Ніну Олександрівну (останнє відоме
місце проживання: 87200, Донецька обл., Старобе-
шевський р-н, с. Каменка, вул. Кооперативна, буд.
21) як відповідача в судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гудкової
Ніни Олександрівни про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 11.02.2016 р. о 13 год. 00 хв. у при-
міщенні Токмацького районного суду Запорізької
області (Запорізька обл., м. Токмак, вул. Леніна, 28).

Суддя Ушатий І. Г.

Тростянецький райсуд Сумської області викликає
як відповідача Щепілову Наталію Володимирівну в
судове засідання у цивільній справі №2/588/56/16 за
позовом Органу опіки і піклування виконавчого ко-
мітету Охтирської міської ради до Щепілової Наталії
Володимирівни, треті особи служба у справах дітей
про позбавлення батьківських прав та стягнення алі-
ментів, які відбудуться о 10 годині 10 лютого 2016
року та о 14 годині 24 лютого 2016 року в примі-
щенні суду за адресою: Сумська обл., м. Тростянець,
вул. Миру, 9. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя М. В. Щербаченко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає цивільну справу за позовом Кредитної Спілки
«Азовська кредитна компанія» до Ритова Владлена
Ігоровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач у справі Ритов Владлен Ігорович ви-
кликається на 18 лютого 2016 року о 08.00 до Ор-
джонікідзевського районного суду міста Маріуполя
Донецької області для участі у розгляді справи по
суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як відпо-
відача Вовка Олега Миколайовича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Одеса, вул. Марсельська, 42, кв. 149, у судове
засідання, яке відбудеться 24 лютого 2016 року о 10.00 годині в
приміщенні Суворовського районного суду міста Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зала судо-
вих засідань № 15, у якому буде слухатися цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПРИВАТБАНК» до Вовка Олега Миколайовича про стяг-
нення заборгованості.

До зазначеного часу відповідачу пропонується подати до суду
заперечення проти позову з посиланням на докази, якими вони
обґрунтовуються. У разі неявки відповідача у судове засідання
без поважних на те причин, справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя О. М. Малиновський

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає
як відповідача Мосейчука Романа Вікторовича у цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «Приватбанк» до Мосейчука
Романа Вікторовича, треті особи: Публічне акціонерне
товариство ОТП «Банк», Мосейчук Ольга Михайлівна,
Ленінський ВДВС Запорізького МУЮ, Шевченківський
ВДВС Запорізького МУЮ, Орджонікідзевський ВДВС
ЗМЮ, про звільнення майна з-під арешту в судове засі-
дання, призначене на 12 годину 00 хвилин 23 лютого
2016 року, яке відбудеться в приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Запоріжжя за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Чарівна, б. 117 «а», каб. 17.

Суддя Галущенко Ю. А.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає до суду Пінчукову Надію Сергіївну,
04.06.1983 року народження, остання адреса меш-
кання: м. Маріуполь, вул. Урицького, 100-62, як від-
повідачку по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, розгляд якої відбудеться
11.02.2016 р. о 08.30 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.

У випадку неприбуття відповідачка повинна пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.

Суддя Н. В. Хараджа

Деснянський районний суд міста Києва викликає

як відповідача Фізичну особу-підприємця Матушак

Олега Миколайовича в судове засідання, яке при-

значено о 15.30 год. 23.02.2016 року по цивільній

справі за позовом Олещук Катерини Анатоліївни про

розірвання договору купівлі-продажу, повернення

коштів та пені (каб. № 9, пр. Маяковського, 5-в, м.

Київ).

Суддя Н. Д. Буша

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Комерційний банк
«Приватбанк» до Чаплюка Олександра Григоровича
про стягнення боргу за кредитним договором.

У зв’язку з цим суд викликає Чаплюка Олександра
Григоровича у судове засідання, що відбудеться о
16 годині 30 хвилин 17 лютого 2016 року за адре-
сою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10,
каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

Відповідно до ст. 74-46 ЦПК України, Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.)
викликає в судове засідання як відповідача Огієнка
Сергія Геннадійовича по справі № 522/18902/15 за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Дата Майнінг Груп» до Огієнка Сергія Геннадійо-
вича про стягнення заборгованості. Судове засі-
дання відбудеться 16.02.2016 р. о 15 год. 00 хв. за
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки в судове засідання зазначеної
особи, справа буде розглянута за її відсутності. 

Подільський районний суд м. Києва повідомляє, що
розгляд цивільної справи № 758/13718/15-ц за позовом
Котляра Євгенія Леонідовича до Котляр Олени Владис-
лавівни, третя особа: ВДВС Подільського РУЮ у м. Києві
про припинення стягнення аліментів, звільнення від
сплати заборгованості по аліментах та стягнення алімен-
тів відбудеться 02.03.2016 року о 10.30 год. в примі-
щенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 17) під
головуванням судді Неганової Н. В.

Роз’яснюємо, що відповідач має право видати дові-
реність іншій особі для представлення своїх інтересів в
суді, у разі неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Оглу Віктора Балаєвича як відпо-
відача по цивільній справі за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «Манівео швидка фі-
нансова допомога» до Оглу Віктора Балаєвича про
стягнення заборгованості за договором позики, яке
відбудеться 24.02.2016 р. о 08.15 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.

Постійно діючий Третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає Варламову Вікторію
Дмитрівну (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2388614387) як відповідача та
Приватне підприємство «ФІРМА «ФАРМАЦЕЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 20358175)
як третю особу у справі № 209/15 за позовом ПАТ
«Сбербанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22.02.2016 р. о
12.00 год. у приміщенні Третейського суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова.

Суддя Яворська Н. М.

Офіційне повідомлення 

ПАТ «Укртелеком»!  
ПАТ «Укртелеком» з 15 лютого 2016 року вводить

у дію новий тариф (тарифний план) на оренду теле-

фонного апарата для абонентів послуги «Хмарна

АТС».  

Отримати детальну інформацію про новий тариф

(тарифні плани) можна на сайті www.ukrtelecom.ua

і за телефоном Контакт-центру 0-800-506-801.

У зв’язку із розглядом цивільної справи № 2-1135/16
за позовом Голуб Людмили Андріївни до Шубки Любові
Андріївни про стягнення коштів, Оболонський районний
суд м. Києва викликає як відповідача Шубку Любов Ан-
дріївну в судове засідання на 26.02.2016 p. о 10.00 год.

Адреса суду: Україна, м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є,
каб. 19, суддя Шевчук А. В.

У разі неявки у судове засідання сторони з’ясування
обставин у справі проводиться на підставі доказів, про
подання яких було заявлено до або під час судового за-
сідання.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере
участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК України,
ст. 185-3 КпАП України.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького,
20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ 
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідач Лімарєв Роман Олександрович викли-
кається на 23 лютого 2016 року о 09.30 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя Хмельова С. М.

Зікєєв Олександр Миколайович, 07.05.1968 р.н., Зікєєва
Олена Тадеушівна, 10.07.1972 р.н., останнє відоме місце
проживання яких: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Ярос-
лавського, буд. 5, кв. 32, викликаються до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як відповідачі по ци-
вільній справі № 227/5985/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
до Зікєєва Олександра Миколайовича, Зікєєвої Олени Та-
деушівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться 15.02.2016 року о 09.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпові-
дачів до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів.

Славутицьким міським судом Київської області

викликається до суду:

- Зубрій Ольга Кузьминична (останнє відоме місце

проживання: 07101, Київська обл., м. Славутич, 

кв-л Добринінський, буд. 18, кв. 44) на 09 годину 00

хвилин 09.02.2016 р. для участі у розгляді справи 

№ 377/1361/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Теремецька Н. Ф.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 10) викликає на 09:15
год. 12.02.2016 року Берестенка Сергія Олександро-
вича, 13.04.1960 р.н., як відповідача по цивільній
справі за позовом Берестенко І. Г. до Берестенка С. О.
про розірвання шлюбу.

При цьому повідомляємо, що в разі Вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або не по-
відомлення про причини своєї неявки, суд вирішить
справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя В. В. Лазаренко
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 7 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська -2    -7      +1    +6
Житомирська 0    -5      +3    +8
Чернігівська -3    -8       -1    +4
Сумська -5  -10       -2    +3
Закарпатська 0    -5      +6 +11
Рівненська +1    -4      +4    +9
Львівська -2   +3      +7 +12
Івано-Франківська -2    -7      +6 +11
Волинська -2   +3      +7 +12
Хмельницька 0    -5      +2    +7
Чернівецька -2    -7      +4    +9
Тернопільська +1    -4      +4    +9
Вінницька -2    -7      +2    +7

Oбласть Нiч          День
Черкаська -3      -8      -1    +4
Кіровоградська -3      -8      -1    +4
Полтавська -4      -9      -2    +3
Дніпропетровська -4      -9      -1    +4
Одеська -1      -6      +3    +8
Миколаївська -2      -7      +1    +6
Херсонська -2      -7        0    +5
Запорізька -3      -8      -1    +4
Харківська -5   -10      -2    +3
Донецька -4      -9      -1    +4
Луганська -4      -9      -1    +4
Крим -3      -8      +1    +6
Київ -2      -4      +3    +5

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У Вінниці ініціатива
— заохочувана

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

НОВАЦІЇ. В бюджеті міста над Південним Бугом  видатки
дружать з надходженнями, що дало змогу на цей рік передба-
чити 5 мільйонів гривень на  заохочення ініціативи городян. Са-
ме таку суму виділено на реалізацію програми «Бюджет гро-
мадських ініціатив», яка, за словами Вінницького міського го-
лови Сергія Моргунова, є прогресивним документом та орієн-
тована на залучення пересічних городян, які мають ідеї і хочуть
брати участь у розвитку Вінниці, до процесів управління містом.

В Європі поширена практика, коли жителі подають свої ідеї
та проекти на реалізацію виконавчими органами міської ради.
Зокрема, подоляни орієнтуються на досвід польських колег.
Суть  програми в тім, що за ініціативи будь-якого представни-
ка територіальної громади міста  може бути реалізований той
чи той проект. Обмежень  в  тематиці немає. «Це може бути
будь-яка ідея —  від культурних і суспільних проектів до захо-
дів з благоустрою, реконструкції територій або об’єктів. Однак
на етапі подання проект має сподобатися вінничанам і бути
підтриманим мінімум 10 жителями», — зазначив  Вінницький
міський голова, запускаючи новий механізм співпраці з гро-
мадою.

На сайті міської ради створили окремий розділ, де розміще-
но всю необхідну інформацію щодо програми. Вже надійшли і
перші заявки: та чи всі вони будуть реальними для впровад-
ження? Це визначатиме експертна група, до якої увійшли спе-
ціалісти профільних департаментів міської ради,  представники
громадськості, депутатського корпусу тощо. Кращі проекти
розмістять на офіційному сайті міської ради та в Прозорих офі-
сах міста, де кожен зможе проголосувати за той, який йому
сподобається найбільше. Таким чином буде сформовано рей-
тинг.  Проекти-переможці, які наберуть найбільшу кількість го-
лосів вінничан, будуть реалізовані коштом «Бюджету громад-
ських ініціатив». Всі зобов’язання щодо їх впровадження покла-
даються на виконавчі органи міської ради. Водночас автори
зможуть на будь-якому етапі знайомитись та контролювати хід
виконання.

Цього року в місті планують провести два етапи  відбору про-
ектів. Під час першого визначать, які реалізовуватимуть ниніш-
нього року, а під час другого влітку — ті, які у наступному. Щоб
встигнути передбачити необхідні для цього кошти. Таким чи-
ном програма стане системним інструментом втілення ініціатив
містян.

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

УНІКАЛЬНИЙ ПРОЕКТ. У
Запоріжжі в межах конкурсу
«Ми — це місто» втілюють
проект «Природні ресурси —
для мого здоров’я». Зокрема
на острові Хортиця створили
майданчик для проведення за-
нять з іпотерапії — реабілітації
їздою верхи на конях. Грант у
понад 50 тисяч гривень на реа-
лізацію цього проекту виділило
ПАТ «Запоріжсталь».

Організатори проекту облад-
нали на базі «Хортицького  на-
ціонального навчально-реабілі-
таційного багатопрофільного
центру» спецмайданчик, на
якому щодня проводяться за-
няття для діток з особливими
потребами. Тут уклали спеці-
альний ґрунт з піску та щебе-
ню, поряд облаштували зону
відпочинку, де висадили дере-
ва, встановили гойдалки та
лавки. Зараз тут забезпечують
комплексну реабілітацію дітей

з усієї області шляхом іннова-
ційних технологій. З кожним
малюком займаються за інди-
відуальною програмою. Разом
з іншими процедурами ці за-
няття дають хороший терапев-
тичний ефект, який допомагає
побороти хвороби, сприяє пси-
хоемоційному розвантаженню.
Крім їзди на конях, діти спілку-
ються з ними та вчаться утри-
мувати тварин. Зараз на базі
цього реабілітаційного центру
лікуються понад 50 діток. В
центрі відзначили, що пройти
лікування може кожна хвора чи
просто нужденна дитина.

На
Хортиці 
і коні
лікують

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

НАРОДНА ПІДТРИМКА. Во-
лонтерська група «Схід та За-
хід разом» намагається актив-
но допомагати нашим військо-
вим, які нині боронять  україн-
ську землю. Днями її представ-
ники вирушили вже у 23-й рейд
із села Озерна Зборівського
району. Як зазначив координа-
тор цієї громадської організації
Василь Конько, поставили собі
за завдання якнайбільше до-
правити вантажів у райони, де

чи не цілодобово тривають об-
стріли. Тож вирішили проклас-
ти шлях передовими опорними
пунктами наших армійців, зок-
рема, через Водяне, Опитне,
Станицю Луганську, інші пункти
на лінії розмежування військо-
вого протистояння на сході
країни.

Майже 28 тонн вантажу допо-
могли волонтерам зібрати під-
приємці та люди доброго серця
з різних районів області. Для
бійців повезли військову форму,
теплу білизну, флісові та шер-
стяні шапки, костюми, які не

промокають, дощовики, каре-
мати, берцята тощо. Подбали й
про пічки-«буржуйки». Постара-
лися зарадити також прилада-
ми нічного бачення та прицілю-
вання. Звісно, чималу частину
вантажу склали продукти хар-
чування, овочі. Салати для вої-
нів приготували вправні госпо-
дині з тернопільської волонтер-
ської спільноти «Бункер-С». А
ще вони наліпили та наварили
силу-силенну вареників. Долу-
чилися до такої справи, зокре-
ма, й мешканці кількох сіл Бу-
чацького та Борщівського райо-

нів. Придбали також кілька ти-
сяч банок тушкованого м’яса.
Певна річ, що про солодощі теж
не забули. Примітно, що серед
солодкої випічки є й печиво,
кекси, пряники, які спекла Надія
Гриценко. Її єдиний син — двад-
цятишестирічний Володимир
загинув торішнього липня під
час виконання завдання в зоні
проведення АТО. Мати Героя
каже, що всі ці місяці плакала
за ним. Та все-таки зуміла 
«зібрати себе докупки». Тепер
вирішила допомагати україн-
ським воїнам, чим може…

А мати Героя напекла бійцям печива
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Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

НАША МАРКА. Об’єднаний
світ боротьби (UWW) за підсум-
ками січневих турнірів оновив
рейтинг в жіночій та вільній бо-
ротьбі.

Чемпіонка світу-2015 українка
Оксана Гергель зберегла лідер-
ство у ваговій категорії до 60 кг.
Третьою в рейтингу ваги до 63 кг
cтала чемпіонка світу-2014,
бронзовий призер чемпіонату
світу-2015 Юлія Ткач, повідомляє
Укрінформ. У шести вагових ка-
тегоріях з восьми до «двадцят-
ки» найсильніших входять сім ук-
раїнок,  до «десятки» — чотири.

У рейтингу вільної боротьби
представлені п’ять українців: 61
кг — 5. Василь Шуптар; 86 кг —
10. Ібрагім Алдатов; 97 кг — 
5. Павло Олійник, 9. Валерій Ан-
дрійцев; 125 кг — 18. Ален За-
сєєв.

Українська школа боротьби
добре відома у світі, а перемо-
ги наших спортсменів на олім-
падах та світових першостях
— найкраще тому свідчення.

Саме тому борцівські федера-
ції з усього світу вважають за
потрібне в лютому відряджати
свої команди до столиці Украї-
ни.

12—14 лютого 2016 року в Ки-
ївському Палаці спорту відбу-
деться ХХ Київський міжнарод-
ний турнір з трьох видів бороть-
би. Після дворічної перерви зма-
гання пройдуть в оновленому
форматі — відтепер на столич-
них килимах змагатимуться не
лише борці-вільники, а й пред-
ставники греко-римського стилю.

З огляду на те, що 2016 рік —
олімпійський, для багатьох ко-
манд турнір стане й репетицією
ліцензійних змагань, у яких на-
весні будуть розіграні олімпій-
ські путівки. До речі, команда
Бразилії, — господарі цьогоріч-
ної Олімпіади — одна з перших
підтвердила свою участь у Київ-
ському міжнародному турнірі.

Сьогодні українські команди
вже очікують гостей з Ірану,
Угорщини, Вірменії, Азербайд-
жану, Венесуели, Гватемали, Іс-
панії, Ізраїлю, Німеччини, США,
Великобританії, Алжиру.

Оксана Гергель зберегла лідерство 
в борцівському рейтингу 

Вага 60 кг, на жаль, не олімпійська, та є категорія до 58 кг… 
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