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Бізнесмени хочуть працювати в Україні, головне — щоб не погіршувалися умови для діяльності
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Чому не вибілюється 
тіньове підприємництво? 

ЦИТАТА ДНЯ

КРІСТІН ЛАГАРД:

Два десятиліття 
в Антарктиді

НАУКА. У лютому 2016 року вітчизняні дослідники відзнача-
ють 20-річчя української антарктичної станції «Академік Вер-
надський» — відколи британську станію «Фарадей» Англій-
ське антарктичне товариство передало в користування моло-
дій Українській державі.

Але святкуватимуть полярники аж на початку квітня, коли 
відбудеться зустріч ювілейної 20-ї української антарктичної 
експедиції, яка зимувала сезон 2015—2016 років, повідомляє 
прес-служба Міносвіти.

Оргкомітет із проведення урочистостей затвердив план за-
ходів, частину яких уже реалізовано. Зокрема, видано двотом-
ний прес-кліп «Антарктична Україна в дзеркалі преси 1994—
2014 років», готують проекти ювілейної поштової марки, ху-
дожніх конвертів. Днями відбувся інформаційний телеміст з Ан-
тарктикою з нагоди 20-річчя станції. А 9 лютого в Національно-
му музеї історії України відкрито спеціальну експозицію, при-
свячену ювілею станції «Академік Вернадський».

ЦИФРА ДНЯ

8,2 млрд грн  
повернули торік українські банки 

до НБУ за виданими кредитами 
рефінансування 

«Я занепокоєна 
повільним прогресом, що 

демонструє Україна в 
поліпшенні державного 

управління, боротьбі 
з корупцією та 

зменшенні впливу 
корисливих 

інтересів 
на політику».

СИЛЬНІ ДУХОМПЛАНИ

Захисник луганського 
аеропорту Ярослав 
Радченко розповів 
про гарячі дні під час 
боїв за летовище

Чи почнеться 
приватизація 
агросектору в 2016 
році і на яких умовах 
її проводитимуть?

Голова МВФ про вірогідність припинення співпраці 
фонду з Україною у разі посилення політичної кризи 
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ПЕРСПЕКТИВА. Громадськість розробляє власний законопроект 
із кардинального зниження податків, щоб стимулювати 
розвиток економіки країни

Справедливість переможе бюрократію
РІЧНИЙ ПЛАН. МВС та Міністерство юстиції анонсували спільні реформи, 
які істотно змінять форму захисту громадян

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Цієї середи Міністерство 
внутрішніх справ прове-

ло спільну з Міністерством юс-
тиції колегію. У стінах клубу 
Кабінету Міністрів їхні пред-

ставники разом із Прем’єр-
міністром Арсенієм Яценюком 
подискутували на тему: «Від 
нової поліції до нової юстиції 
та безпеки громадян». Це сво-
єрідна назва плану реформ на 
2016 рік для правоохоронної 
системи та системи юстиції.

Глава уряду відкрив захід 
словами: «Зміна як правоохо-
ронної системи, так і системи 
юстиції потребує підтримки 
всього уряду і всіх наших за-
хідних партнерів. Це передов-
сім зміна ставлення до грома-
дян країни, забезпечення їх-

ньої безпеки, громадського по-
рядку, спокою і миру в країні».

Він подякував Європейсько-
му Союзу, США, Канаді та Ве-
ликій Британії за підтримку 
реформи Національної полі-
ції та Національної гвардії. По-
дальший план реформування 

потребує особливої підтримки 
країн «Великої сімки» і Євро-
пейського Союзу.

На думку Арсенія Яценю-
ка, цьогоріч потріб-
но продовжувати ре-
форми, започатковані 
Мін’юстом. 2
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Апеляційний суд Дніпропетровської області пові-
домляє відповідача Стороженка Сергія Васильовича,
30.06.1961 року народження, що цивільну справу за
апеляційною скаргою Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» на заочне
рішення Індустріального районного суду м. Дніпро-
петровська від 6 травня 2015 року у справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Публічного акціонер-
ного товариства «Акцент-Банк», Сівака Леоніда
Валентиновича, Стороженка Сергія Васильовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
відкладено в апеляційному суді Дніпропетровської
області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на
09 год. 10 хв. 15 лютого 2016 року.

У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. П. Варенко

Апеляційний суд Дніпропетровської області пові-
домляє відповідача Сівака Леоніда Валентиновича,
21.04.1960 року народження, що цивільну справу за
апеляційною скаргою Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» на заочне
рішення Індустріального районного суду м. Дніпро-
петровська від 6 травня 2015 року у справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Публічного акціонер-
ного товариства «Акцент-Банк», Сівака Леоніда
Валентиновича, Стороженка Сергія Васильовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
відкладено в апеляційному суді Дніпропетровської
області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на
09 год. 10 хв. 15 лютого 2016 року.

У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. П. Варенко

Апеляційний суд Дніпропетровської області пові-
домляє відповідача Богініч Олесю Іванівну,
24.04.1977 року народження, що цивільну справу за
апеляційною скаргою Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «ПриватБанк» на за-
очне рішення Індустріального районного суду 
м. Дніпропетровська від 29 квітня 2015 року у справі
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Публічного ак-
ціонерного товариства «Акцент-Банк», Коваленка
Вячеслава Валерійовича, Богініч Олесі Іванівни про
стягнення заборгованості, відкладено в апеляцій-
ному суді Дніпропетровської області (м. Дніпропет-
ровськ, вул. Харківська, 13) на 09 год. 00 хв. 15
лютого 2016 року.

У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута  за його відсутності.

Суддя О. П. Варенко

Апеляційний суд Дніпропетровської області пові-
домляє відповідача Коваленка Вячеслава Валерійо-
вича, 25.08.1967 року народження, що цивільну
справу за апеляційною скаргою Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» на заочне рішення Індустріального районного
суду м. Дніпропетровська від 29 квітня 2015 року у
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «ПриватБанк» до Публічного
акціонерного товариства «Акцент-Банк», Коваленка
Вячеслава Валерійовича, Богініч Олесі Іванівни про
стягнення заборгованості, відкладено в апеляцій-
ному суді Дніпропетровської області (м. Дніпропет-
ровськ, вул. Харківська, 13) на 09 год. 00 хв. 15
лютого 2016 року.

У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. П. Варенко

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 лютого 2016 р. № 58
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 
Міністерству інформаційної політики 

на 2016 рік, та внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
Міністерству інформаційної політики на 2016 рік у загальному фонді дер-
жавного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету в сумі 15000
тис. гривень за програмою 3801020 «Виробництво та трансляція телера-
діопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження
офіційної інформаційної продукції» шляхом зменшення обсягу видатків
споживання та збільшення обсягу видатків розвитку.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Забезпечити:
Міністерству інформаційної політики — погодження перерозподілу ви-

датків, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відпо-
відних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 4 лютого 2016 р. № 58

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014
р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683, № 37, ст. 995, № 66, 
ст. 1840, № 80, ст. 2270, № 96, ст. 2765; 2015 р., № 16, ст. 410, № 26, 
ст. 753, № 40, ст. 1189, № 44, ст. 1388, № 46, ст. 1482, № 55, ст. 1801, № 72,
ст. 2376, № 74, ст. 2432, № 78, ст. 2611, № 81, ст. 2698, № 92, ст. 3114, 
№ 96, ст. 3276, № 100, ст. 3451):

1) пункт 1 після слів «дипломатичних установ України» доповнити сло-
вами «, державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське теле-
бачення і радіомовлення», суб’єктів державного іномовлення України»;

2) виноску «**» після слів «установ Національної поліції» доповнити сло-
вами «, державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське теле-
бачення і радіомовлення», суб’єктів державного іномовлення України».

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб,
збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної про-
дукції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня
2015 р. № 915 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 91, ст. 3086):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Одержувачем бюджетних коштів у частині виробництва та трансляції

телерадіопрограм для державних потреб є державне підприємство «Муль-
тимедійна платформа іномовлення України» (далі — державне підприєм-
ство).»;

2) абзаци п’ятий і шостий пункту 4 виключити;
3) доповнити Порядок пунктами 41 і 42 такого змісту:
«41. Бюджетні кошти спрямовуються державному підприємству на за-

безпечення захисту національних інтересів за кордоном, формування та
підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного,
об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зов-
нішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, у тому числі на виробництво телера-
діопрограм для державних потреб, оплату послуг з трансляції таких теле-
радіопрограм та здійснення інших заходів, пов’язаних з виконанням
статутних завдань державного підприємства.

Бюджетні кошти спрямовуються державному підприємству на безпово-
ротній основі.

42. Розподіл бюджетних коштів здійснюється МІП відповідно до поданих
Всесвітньою службою «УТР», Укрінформом та державним підприємством
обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.

Укрінформ і державне підприємство використовують бюджетні кошти
відповідно до плану використання бюджетних коштів, погодженого з МІП.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 січня 2016 р. № 50
Київ

Про утворення Координаційної ради 
з питань відновлення роботи та розвитку

зрошувальних систем
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Координаційну раду з питань відновлення роботи та роз-

витку зрошувальних систем у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань відновлення

роботи та розвитку зрошувальних систем, що додається.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 27 січня 2016 р. № 50

СКЛАД
Координаційної ради з питань відновлення роботи та розвитку 

зрошувальних систем
Міністр аграрної політики та продовольства, голова Координаційної ради
Заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань євро-

пейської інтеграції, заступник голови Координаційної ради
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства 
Радник Міністра аграрної політики та продовольства 
Заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції 
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі 
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-

мунального господарства 
Заступник Міністра екології та природних ресурсів з питань європейської

інтеграції 
Голова Держводагентства 
Голова Держгеокадастру
Голова Фонду державного майна 
Директор департаменту агропромислового розвитку Запорізької 

обл держадміністрації
Начальник Запорізького обласного управління водних ресурсів
Директор департаменту агропромислового розвитку Миколаївської 

облдержадміністрації
Начальник Миколаївського обласного управління водних ресурсів
Начальник Одеського обласного управління водних ресурсів
Директор департаменту агропромислового розвитку Херсонської 

облдержадміністрації
Начальник Херсонського обласного управління водних ресурсів
Представник Світового банку (за згодою)
Представник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (за зго-

дою)
Народні депутати України (за згодою)
Директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії

аграрних наук (за згодою)
Директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та

агрохімії імені О. Н. Соколовського» (за згодою)
Директор Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аг-

рарних наук (за згодою)
Директор Інституту розвитку аграрних ринків (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 січня 2016 р. № 50

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань відновлення роботи

та розвитку зрошувальних систем
1. Координаційна рада з питань відновлення роботи та розвитку зрошу-

вальних систем (далі — Координаційна рада) є тимчасовим консульта-
тивно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою
вивчення проблемних питань щодо відновлення роботи та розвитку зро-
шувальних систем та розроблення проекту Стратегії відновлення роботи та
розвитку зрошувальних систем (далі — проект Стратегії).

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і зако-
нами України, а також указами Президента України та постановами Вер-
ховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів
України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:
1) сприяння забезпеченню координації центральних та місцевих органів

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій, громадських об’єднань агропромислового комплексу з питань
підготовки пропозицій щодо відновлення роботи та розвитку зрошувальних
систем із залученням представників Світового банку та Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID);

2) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо визначення шляхів та
механізму вирішення питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних
систем;

3) сприяння використанню позитивного досвіду інших держав, зокрема
європейських, під час підготовки проекту Стратегії;

4) виконання інших завдань, передбачених актами Кабінету Міністрів Ук-
раїни.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем в процесі

реалізації державної політики з питань зрошення;
2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконав-

чої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та ор-
ганізацій з питань зрошення; 

3) готує пропозиції щодо участі у співробітництві з міжнародними фі-
нансовими організаціями, програмами і фондами з питань зрошення, ви-
користання відповідних ресурсів міжнародної технічної допомоги;

4) розглядає та узагальнює пропозиції, що надійшли від робочих груп
до проекту Стратегії; 

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї
роботи рекомендації та пропозиції.

5. Координаційна рада має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих ор-

ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених
на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також неза-
лежних експертів, зокрема Світового банку (за згодою) та Агентства США
з міжнародного розвитку (USAID) (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань
постійні або тимчасові консультативні, експертні та робочі групи, затвер-
джувати їх склад;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів,
нарад та інших заходів;

5) залучати до роботи інших суб’єктів господарювання.
6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взає-

модіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, під-
приємствами, установами та організаціями. 

7. Посадовий склад Координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів
України.

Голова Координаційної ради затверджує її персональний склад та у разі
потреби вносить до нього зміни.

8. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться
відповідно до планів її діяльності та домовленостей з представниками Сві-
тового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) за рішен-
ням голови Ради, а за його відсутності — заступника голови, але не рідше
одного разу на квартал.

Засідання Координаційної ради веде голова, а за його відсутності — за-
ступник голови.

Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо на
ньому присутні більш як половина її членів.

9. За результатами засідань Координаційна рада готує пропозиції та ре-
комендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них про-
голосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної
ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який під-
писується головуючим і надсилається всім членам Координаційної ради та
Кабінету Міністрів України.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції або рекомен-
дації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається
до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалі-
зовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект
якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності Координаційної ради здійснює Мінагрополітики із залученням
представників Світового банку та Агентства США з  міжнародного  розвитку
(USAID).

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 січня 2016 р. № 56-р
Київ

Про передачу котелень у власність 
територіальної громади м. Добропілля

Передати у власність територіальної громади м. Добропілля Донецької
області котельні з тепловими мережами у м. Добропіллі:

котельню № 1 по вул. Першотравневій, 56, що розміщена на 
земельній ділянці площею 0,903 гектара (кадастровий номер
1411500000:00:026:0003);

котельню № 2 по вул. Першотравневій, 40а, що розміщена на 
земельній ділянці площею 0,9818 гектара (кадастровий номер
1411500000:00:025:0054);

котельню № 3 по вул. Першотравневій, 40б, що розміщена на 
земельній ділянці площею 1,7163 гектара (кадастровий номер
1411500000:00:025:0007);

котельню № 3а по пров. Санаторному, 28а, що розміщена на 
земельній ділянці площею 0,0239 гектара (кадастровий номер
1411500000:00:016:0009).

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 2 лютого 2016 р. № 67-р
Київ

Деякі питання реалізації у 2016 році 
стратегічних пріоритетів розвитку 

сфери транспорту
1. Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо спря-

мування у 2016 році залишку коштів спеціального фонду державного бюд-
жету, джерелом формування якого є перший — третій транші, отримані
від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування про-
грами «Підтримка впровадження транспортної стратегії України», що облі-
ковується за Міністерством фінансів, у сумі 294 422,632 тис. гривень на
здійснення Міністерством інфраструктури заходів щодо реалізації страте-
гічних пріоритетів розвитку сфери транспорту за програмою 3101230
«Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії
України». 

2. Забезпечити:
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису держав-

ного бюджету;
Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів

Міністерству інфраструктури;
Міністерству інфраструктури — використання зазначених у пункті 1

цього розпорядження бюджетних коштів відповідно до Порядку викорис-
тання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів
щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. 
№ 914 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2575).

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
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Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: смт. Макарів
вул. Фрунзе, 35, на 23.02.2016 на 16:00 годину відповідача Таранік Юлію Георгіївну
по цивільній справі № 370/2569/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Таранік
Юлії Георгіївни про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності вказаних
осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Оболонський районний суд м. Києва викликає Чернишеву Юлію Олександрівну, як
відповідача по цивільній справі №2/756/551/16 за позовом Чернишева Віктора Васи-
льовича до Чернишевої Юлії Олександрівни, треті особи: Чернишев Сергій Вікторович,
Приходько Світлана Вікторівна, про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщенням, призначене на 22.02.2016 року на 12:00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 21, суддя Кричина А. В.
У разі неявки справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

Троїцьким районним судом Луган-
ської області була розглянута цивільна
справа № 433/1753/15-ц та задоволені
позовні вимоги ПАТ «Банк Форум» до
Юр’єва Андрія Олександровича про стяг-
нення заборгованості.

Суддя Л. І. Бондаренко

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Малиновського, 7, каб. № 48) ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 22.02.2016 року о 16:00 год. каб. № 48 від-
повідача Шульгу Олега Сергійовича по цивільній справі № 333/8552/15 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Шульги О.С. про стягнення заборгованості.

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

Суддя І. Й. Наумова

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Красний Лиман,
вул. Фрунзе, 13) розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Капітонова Андрія Леонідовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Капітонов А. Л. викликається до каб. № 6 суду на 22 лютого 2016 року
на 13:00 год. для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі
неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутності за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Втрачений документ — договір
тимчасового користування землею
№ 78-5-00030 від 07.07.1998 року, 

укладений між релігійною громадою
християнської пресвітеріанської поміс-

ної церкви «Шлях життя» в Оболон-
ському районі м. Києва та Київською
міською радою, вважати недійсним.

Московський районний суд м. Харкова викликає Сумалінську Оксану Анатоліївну
як відповідача по цивільній справі № 643/16384/15-ц, 2/643/851/16 за позовом Ніко-
лаєва Євгена Миколайовича до Сумалінської Оксани Анатоліївни, Ярмака Вадима
Олександровича; третя особа ПАТ «Індустріально-експортний банк», ПАТ «ВБР» про
захист права власності на 15 лютого 2016 р. о 10.00 за адресою: м. Харків, пр-т Юві-
лейний, 38-Е, каб. 44. У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде
розглянуто за його відсутності. 

Суддя Н. В. Єрмак

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142) у зв’язку з розглядом

справи за позовом Прохорова Спартака Валерійовича до Прохорової Оксани Сергіївни

про розірвання шлюбу викликає відповідача Прохорову Оксану Сергіївну у судове за-

сідання на 01.03.2016 р. о 10 год. 30 хв. та повідомляє, що в разі неявки справа буде

розглянута у ії відсутності. 
Суддя О. В. Ул’яновська

Втрачене свідоцтво 

про право власності на гідромотоцикл

«Bombardier RXT 255», реєстраційний

номер 3-701359 ua 0367 HA, 

видане Грачу Є. В., 
вважати недійсним.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості відповідачів за позовами
ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ про стягнення заборгованості у судові засідання, які
відбудуться:

25 лютого 2016 року о:
16-15 год. Метьолкіну (Ісаєву) Ірину Миколаївну (місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвє-

родонецьк, пр. Хіміків, 43/13) (цивільна справа №428/10798/15-ц);
16-30 год. Денисенка Павла Івановича (місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,

пр. Космонавтів, 17/75) (цивільна справа №428/10806/15-ц).
Суддя І. О. Юзефович

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає  Курбакова Миколу Ілліча
як відповідача по цивільній справі №2/323/191/16, 323/258/16 за позовом Мед Ірини
Єгорівни до Курбакова Миколи Ілліча, третя особа: Орган опіки та піклування Жов-
тневої районної адміністрації про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться
23.02.2016 року о 14 год.00 хв. у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, 
м. Оріхів, вул. К. Маркса, 27, к. 14. 

Суддя Мінаєв М. М.

Втрачений договір дарування
на Дуднік С. А. №3229 від 18 листопада

2013 р., посвідчений приватним 
нотаріусом  Маріупольського міського

нотаріального округу Донецької області
Макаревич В. Г., 

вважати недійсним.

В порядку ч.9 ст. 74 ЦПК України апеляційний суд Чернігівської області (м. Чернігів,
вул. Полуботка, 2) викликає в судове засідання на 09 годину 00 хвилин 24 лютого
2016 року відповідача Король Марину Ігорівну, останнє відоме місце реєстрації якої:
м. Чернігів, вул. Доценка, буд. 13, кв. 47 у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Король Марини Ігорівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Суддя В. І. Острянський

Державне агентство резерву України оголошує повторний аукціон 
з реалізації інструменту абразивного.

Аукціон відбудеться 22 лютого 2016 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Будиліна І. М.

(235-17-42), Скибало О. М. (235-50-84).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на офіційному

веб-сайті Держрезерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Втрачений судновий білет 

на судно під бортовим номером 

УКА-1383, виданий на ім’я 

Чорного Сергія Миколайовича, 

вважати недійсним.

Носівський районний суд Чернігівської області ви-
кликає Кошельніка Леоніда Васильовича у якості
відповідача по справі (№741/1489/15) за позовом
ПАТ «Акціонерний банк «Експрес Банк» до Кошель-
ніка Леоніда Васильовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться в
приміщенні Носівського районного суду за адресою:
м. Носівка, Чернігівська обл., вул. Суворова, 28, о 10
год. 00 хв. «26» лютого 2016 року.

У разі неявки відповідача Кошельніка Леоніда Ва-
сильовича справу буде розглянуто за його відсут-
ності. При публікації оголошення про виклик до суду
відповідач вважається повідомленим про час і місце
розгляду справи.

Суддя O. M. Кучерявець

Теплодарський міський суд Одеської області викликає до
суду відповідачів Волкову Людмилу Михайлівну, Волкова
Костянтина Володимировича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Теплодар Одеської області, вулиця Піонерна, 12,
кв. 21, по цивільній справі №516/317/15-ц за позовом Кметь
Галини Сергіївни до Волкової Людмили Михайлівни, Волкова
Костянтина Володимировича, про усунення перешкод у ко-
ристуванні житловим приміщенням, розгляд якої відбудеться
25 лютого 2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Теплодар
Одеської обл., вул. Комунальна, 3 (суддя Шумейко М. Т.).

Теплодарський міський суд пропонує відповідачам Вол-
ковій Людмилі Михайлівні та Волкову Костянтину Володи-
мировичу подати заперечення на позов та докази, якими
обґрунтовуються заперечення.

У разі неявки в судове засідання справа може бути роз-
глянута за відсутності відповідачів Волкової Людмили Ми-
хайлівни та Волкова Костянтина Володимировича.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Газієва Євгена Володимировича
на судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний Банк «Експрес — Банк» в особі До-
нецького регіонального відділення Акціонерного
Банку «Експрес — Банк» до Газієва Володимира Єв-
геновича про дострокове стягнення суми заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області
16.02.2016 р. о 10-00 год. за адресою: смт Марківка,
пл. Жовтнева, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя А. Е. Дідоренко

Бучацький районний суд Тернопільської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Микуляка Ми-
колу Володимировича, місце перебування якого
невідоме, останнє місце проживання — вул. Мирна, буд.
23 смт Золотий Потік Бучацького району Тернопільської
області по справі за позовом ПАТ «Комерційний банк
«Приватбанк» до Микуляка Миколи Володимировича
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 25 лю-
того 2016 року в приміщенні Бучацького районного суду
Тернопільської області за адресою м. Бучач, вул. Міцке-
вича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У разі неявки відповідач повинен повідомити суд
про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде роз-
глянуто у його відсутності згідно із ч.4 ст. 169 ЦПК Ук-
раїни за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відпо-
відачів Куща Пилипа Олександровича, Мельниченка
Ігоря Володимировича по цивільній справі за позовом
Лукашевої Єви Валеріївни, Лукашевої Анастасії Валері-
ївни до Куща Пилипа Олександровича, Мельниченка
Ігоря Володимировича про визнання договору дару-
вання нерухомого майна недійсним.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідачів:
Куща Пилипа Олександровича — вул. Ніжинська, 14,

м. Київ, 03058.
Мельниченка Ігоря Володимировича — вул. Баль-

зака, 61, кв. 254, м. Київ, 02232.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за

адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд.
14-а, каб. № 15, 05 квітня 2016 року oб 11 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Свидерського Олександра Юрі-
йовича на судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Акціонерний Банк «Експрес — Банк» в особі
Донецького регіонального відділення Акціонерного
Банку «Експрес — Банк» до Свидерського Олексан-
дра Юрійовича про дострокове стягнення суми за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області
16.02.2016 р. об 11-30 год. за адресою: смт Мар-
ківка, пл. Жовтнева, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя А. Е. Дідоренко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропет-
ровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в
судове засідання відповідача Катело Дмитра Михай-
ловича, третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог, ПП « Кольрабі».

Цивільна справа № 185/11773/15-ц за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Катело Дмитра Михайловича,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог 
ПП «Кольрабі» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: м. До-
нецьк.

Судове засідання призначене на 16 лютого 2016
року о 15:00 год. за адресою: м. Павлоград, вул.
Дніпровська, 135, каб. 407. У разі неявки відповідача
у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК
України, може бути розглянута за його відсутності.

Болградський районний суд Одеської області пові-
домляє відповідачку Веригу Марію Костянтинівну,
10.03.1990 року народження, останнє місце реєстрації
за адресою: вул. А. Хрістєва, № 58, кв.1, м. Болград, Оде-
ська область, що 22.02.2016 року о 15:00 годині в залі
судового засідання № 4 Болградського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Бол-
град, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засі-
дання по цивільній справі № 497/115/16-ц за позовом
Публічного Акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Вериги Марії Костянтинівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачці
Веризі М.К. подати пояснення, заперечення та усі наявні
у неї докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Вериги М.К. справа
може бути розглянута за відсутністю відповідачки та її
представника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Андрушівський районний суд Житомирської області ви-
кликає Вдовиченка Максима Валентиновича, який проживає
за адресою: Житомирська область, Андрушівський район,
с. Степок, вул. Садова, № 16, як відповідача по цивільній
справі № 272/1251/15-ц, номер провадження № 2/272/36/16
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Вдовиченка Максима
Валентиновича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначений на 18.02.2016 року
на 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Андру-
шівка, вул. Зазулінського, 13, Житомирська область.

В разі неявки відповідача в судове засідання на вказаний
час, або неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглянута у його відсутності за наявними у справі матеріа-
лами та доказами.

Суддя В. В. Карповець

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованності до Овчиннікової Світлани
Семенівни, останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Горлівка, вул. Алтайська, буд. 5, викли-
кається 16 лютого 2016 року о 08:00 год. до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
засідання відповідача Берховенко Миколу Васильо-
вича по справі ТОВ «МАРКС. КАПІТАЛ» про відшко-
дування шкоди в порядку регресу.

Слухання відбудеться 16.02.2016 року о 10:00 год.
в приміщенні Суворовського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зала № 18.

В разі нез’явлення відповідача у судове засідання
цивільна справа буде розглянута за його відсутності,
на підставі наявних доказів.

Суддя О. С. Пепеляшков

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, вул.
М. Кривоноса, 25, каб. 28) викликає Харендзюк Олену
Йосипівну на 11 год. 30 хв. 10 березня 2016 року як
відповідача у цивільній справі № 760/27311/14-ц 
2-599/15 за позовом Коваля Юрія Тимофійовича до
Харендзюк Олени Йосипівни, третя особа Товариство
з обмеженою відповідальністю «Вінницяінвестбуд»
про звернення стягнення на предмет іпотеки.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя В. В. Українець

Вінницький міський суд Вінницької області ви-
кликає відповідачів Біляка Дениса Володимиро-
вича, останнє місце реєстрації: м. Донецьк, вул.
Отважних, 15/11, Донецька область та Тарахан
Олену Михайлівну, останнє місце реєстрації: вул.
Сеняківська, 75/А, кв. 153, м. Ніжин, Чернігівська
область, в судове засідання, яке відбудеться
23.02.2016 р. о 14 год. 30 хв. за адресою: м. Він-
ниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 20, по цивільній
справі № 127/28072/15-ц за позовом Кисельової
Лариси Іванівни до ТОВ «АВТО ГЕО», Біляка Дениса
Володимировича, Тарахан Олени Михайлівни про
звільнення майна з-під арешту та визнання права
власності. Справу розглядає суддя Романюк Л. Ф.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. У ви-
падку неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто за їх відсутності.

Ірпінський міський суд викликає Сімоненка
Ярослава Івановича, останнє відоме місце про-
живання Київська обл., смт. Гостомель, вул. Ку-
лішова, 18 у якості відповідача по справі за
позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» до Сімоненка Ярослава Івановича
про стягнення заборгованості, яке відбудеться
23.02.2016 р. об 11:00 год. в приміщенні Ірпін-
ського міського суду, за адресою м. Ірпінь, вул.
Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде розгля-
нуто у відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті
учасники процесу вважаються належним чином
повідомлені про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Скадовський районний суд Херсонської області викликає
Сікорського Олександра Віталійовича, 13.10.1984 року на-
родження, який раніше проживав за адресою: вул. Артема,
64, м. Скадовськ Херсонської області, в судове засідання як
відповідача по цивільній справі № 663/2786/15-ц за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг
Україна» до Сікорського Олександра Віталійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 09:00 год. 16 лютого 2016
року в приміщенні Скадовського районного суду Херсон-
ської області за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ,
вул. Пролетарська, 39, каб. № 6.

В разі неявки до судового засідання справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача за наявними доказами.

Суддя О. Ю. Кустов

Гайсинський районний суд Вінницької області повідомляє, що
розгляд справи за позовом Гайсинської РДА в інтересах Смірнова
Сергія Віталійовича, Смірнової Анастасії Віталіївни, Смірнова Мак-
сима Сергійовича до Смірнової Світлани Сергіївни, Смірнова Віталія
Юрійовича, третя особа виконавчий комітет Гайсинської міської ради
Вінницької області про позбавлення батьківських прав відбудеться
23.02.2016 р. 09:00 год. в приміщенні Гайсинського районного суду
Вінницької області, за адресою: м. Гайсин, вул. Соборна (К. Маркса),
47 Вінницької області.

У випадку неявки в судове засідання відповідачів Смірнової Світ-
лани Сергіївни, 22.03.1977 р.н., останнє відоме місце проживання
якої було за адресою: м. Гайсин, 4-й провулок Б. Хмельницького, 12,
кв. 3 та Смірнова Віталія Юрійовича, 13.09.1978 р.н., останнє відоме
місце проживання якого було за адресою: м. Гайсин, вул. Армійська
(Урицького), 7, кв. 7, без поважних причин, справу може бути роз-
глянуто без них.

Суддя Кравець В. І.
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Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Фастовець Сергія Вікторовича як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 2/409/268/16
за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 18.02.2016 року о 10 год. 40 хв.
в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікування цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та
місце проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Григоренко Юлію Вікторівну як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/1380/16 за позовом Воло-
шина Олександра Анатолійовича до Григоренко Юлії
Вікторівни про зміну розміру аліментів на 21 березня
2016 року о 09-40 годині.

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.

Черняхівський районний суд Житомирської області
викликає Черніна Бориса Вікторовича, Черніна Дмитра
Вікторовича та Рабощука Михайла Леонідовича в якості
відповідачів по справі №293/1291/15-ц за позовом Мат-
війчука Олександра Олександровича про визнання осіб
такими, що втратили право користування житловим при-
міщенням в судове засідання на 14 год. 00 хв. 19 лютого
2016 року. Розгляд справи відбудеться в приміщенні
суду за адресою: вул. Червоноармійська, 1, смт Черня-
хів, Житомирська область.

В разі неявки відповідачів та неповідомлення ними
причин неявки до суду, справа буде розглянута у їх від-
сутності.

Суддя Бруховський Є. Б.

До відома ТОВ «УКНК «Транс Юг», ТОВ «Лазер
Плюс», ТОВ «Еко Континент», ТОВ «Логістик Гарант»,
ТОВ «Еколюб», ПАТ «КДС Груп» (правонаступник ТОВ
«КДС Груп»), ТОВ «Транс-Юг Трейдінг», ТОВ «Транс-
портна група».

Застерігаємо проти вчинення Вами будь-яких дій
на користь ТОВ «Норіус Компані» /інших осіб за кре-
дитними договорами та відповідними договорами
застави (іпотеки), укладеними з ПАТ «Банк Камбіо»,
оскільки такі дії завідомо суперечитимуть чинному
законодавству України.

Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ
«Банк Камбіо» Додусенко B. І.

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 29.02.2016 р. о 09:15 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Михайленка
Олексія Миколайовича про стягнення заборгова-
ності.

Просимо відповідача Михайленка Олексія Мико-
лайовича з’явитися до суду на вказані дату і час. У
випадку неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 29.02.2016 р. о 10:00 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кирюхіна Павла
Валерійовича, Кирюхіної Оксани Сергіївни про стяг-
нення заборгованості.

Просимо відповідачів Кирюхіна Павла Валерійо-
вича, Кирюхіну Оксану Сергіївну з’явитися до суду
на вказані дату і час. У випадку неявки відповідачів
справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 29.02.2016 р. о 09:30 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Буриченка Ан-
дрія Володимировича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Буриченка Андрія Володи-
мировича з’явитися до суду на вказані дату і час. У
випадку неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 29.02.2016 р. о 09:00 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Акулової Світ-
лани Олегівни про стягнення заборгованості.

Просимо відповідачку Акулову Світлану Олегівну
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку не-
явки відповідачки справа буде розглянута у її відсут-
ність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Вас, Мочалюка Володимира Віталійовича, про те, що
04 березня 2016 року о 10 год. 15 хв. за адресою:
03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 20, від-
будеться судове засідання в цивільній справі за по-
зовом Іванюти Тетяни Миколаївни до Вас, як
відповідача про зміну прізвища дитини.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області ви-
кликає Стрілецького Олександра Йосиповича як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 740/366/16 за по-
зовом Стрілецької Олени Миколаївни до Стрілецького Олек-
сандра Йосиповича про стягнення аліментів. Судове
засідання відбудеться 16 лютого 2016 року о 10-00 годині в
приміщенні Ніжинського міськрайонного суду за адресою:
Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 57-а. Одно-
часно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про
виклик відповідач вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи, тому в разі неявки в судове засі-
дання, справа буде розглянута у відсутності відповідача на
підставі зібраних по справі доказів.

Суддя О. М. Скалозуб

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Фатєєву Ольгу Ігорівну, яка зареєстрована за ад-
ресою: вул. Олега Кошового, буд. 2, кв. 6, м. Антрацит
Луганської області, як відповідача у судове засідання по
цивільній справі №431/270/16-ц (провадження
№2/431/166/16р.) за позовом Фатєєва Сергія Олексан-
дровича до Фатєєвої Ольги Ігорівни про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 18 лютого 2016 року о 09 годині
00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а. У разі неявки на
вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Ткач

Старобільський районний суд Луганської області
повідомляє, що 29 січня 2016 р. розглянута цивільна
справа за позовом Григор’євої Світлани Олексіївни
до Григор’єва Сергія Івановича про стягнення алімен-
тів на утримання повнолітнього сина, який продов-
жує навчання, справа 431/5161/15-ц, провадження
2/431/80/16р. Відповідачу роз’яснюються вимоги ст.
228 ЦПК України: заочне рішення може бути пере-
глянуте судом, що його ухвалив, за письмовою за-
явою відповідача. Заява про перегляд заочного
рішення може бути  подана протягом десяти днів з
дня отримання копії рішення суду.

Суддя О. В. Форощук

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31)
розглядає цивільну справу за позовом Фурс Ніни Ар-
турівни до Фурс Григорія Олександровича про ро-
зірвання шлюбу. Відповідач Фурс Григорій
Олександрович, 07.06.1986 року народження, викли-
кається на 22 лютого 2016 року о 08.50 годині до
суду в каб. приймальня з паспортом для участі у роз-
гляді справи. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Н. П. Кір’якова

Старобільський районний суд викликає Шкуренка Сергія
Петровича як керівника Кредитної спілки « Землевласник»,
яка зареєстрована за адресою: площа Базарна, будинок 5,
м. Старобільськ Луганської області, як відповідача у судове
засідання по цивільній справі № 2/431/48/2016 р. за позовом
Дехтярь Ірини Михайлівни до КС «Землевласник» про за-
хист прав споживача фінансових послуг та стягнення гро-
шових коштів, яке відбудеться «18» лютого 2016 року о 14
годині 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Миру, 38 «а».

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

Суддя О. М. Березка

Гуляйпільський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання відповідача Кириченка
Дмитра Сергійовича, останнє відоме місце проживання:
вул. Трудова, буд. 67, кв. 31, м. Гуляйполе, Запорізька
область, у зв’язку з розглядом цивільної справи 
№ 315/1170/15-ц н/п 2/315/98/16, за позовом  Малюки
Євгенія Сергійовича до Кириченка Дмитра Сергійовича
про стягнення боргу за договором позики, відбудеться
19 лютого 2016 року о 10.00 годині в залі суду за адре-
сою: вул. 9 Січня, 31, м. Гуляйполе, Запорізька область,
зал № 12. Уразі неявки відповідача в судове засідання,
справа розглядатиметься за наявними у ній доказами. 

Суддя Романько О. О.

Відповідач по справі за позовом Кредитна спілка

«Оберіг» про стягнення боргу за договором спожив-

чого кредиту Лозенко Сюзанна Адамівна виклика-

ється на судове засідання, яке відбудеться в

Бердичівському міськрайонному суді Житомирської

області за адресою: м. Бердичів, вул. Житомирська,

30-А, о 09 годині 30 хвилин 19 лютого 2016 року.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає представника Луганської міської ради як від-
повідача по цивільній справі № 426/7053/15-ц за
позовом Катанова Богдана Вадимовича до Луган-
ської міської ради про визнання права власності на
нерухоме майно в порядку спадкування в судове за-
сідання, яке відбудеться 24 лютого 2016 року об 11-
00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська
обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя О. А. Гашинська

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд.
39) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «БМ БАНК» про стягнення заборгованості.

Відповідач: Івашечкіна Наталія Іванівна, яка мешкає за адре-
сою: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Кутузова, буд. 59, номер
справи 227/77/16-ц.

Викликається на 22 лютого 2016 року на 09:00 годину до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у
розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову 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 за-
очне рішення. 

Суддя Мавроді Р. Ф.

Полтавський районний суд Полтавської області, від-
повідно до ч. 10 ст. 74 ЦПК України, викликає Булигіна
Дениса Олександровича (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Шевченка , буд, 68, с. Мильці Полтавського
району Полтавської області) в судове засідання в якості
відповідача, яке відбудеться в приміщенні Полтавського
районного суду Полтавської області за адресою: м. Пол -
тава, вул. Фрунзе — 154-а о 09-00 год. 29.02.2016 року
по цивільній справі № 545/2347/15-ц за позовною за-
явою ПАТ «Дельта Банк» до Булигіна Дениса Олексан-
дровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Суддя О. О. Гальченко

Новопсковський районний суд Луганської області

повідомляє, що 22.01.2016 року ухвалено заочне рі-

шення по цивільній справі № 420/3206/15-ц за позо-

вом Сущенко Наталії Анатоліївни до Мокрецова

Павла Анатолійовича про надання згоди на виїзд ди-

тини за кордон без згоди та супроводу батька.

Суддя В. В. Заботін

Святошинський районний суд м. Києва повідом-
ляє гр. Долженко Євгена Васильовича, зареєстрова-
ного: м. Київ, вул. Чистяківська, 4 (гуртож.), що
судове засідання щодо розгляду цивільної справи
№2/759/968/16 за позовом Діденко О. В. до Дол -
женка Є.В. про позбавлення батьківських прав від-
будеться 22 березня 2016 року об 11 год. 00 хв.

Просимо гр. Долженко Є. В. з’явитися до Свято-
шинського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал № 3, з собою
мати документ, який посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Кореновського Валерія Леонідовича про
те, що судовий розгляд цивільної справи за позовом Вами
Ірини Євгеніївни до Кореновського Валерія Леонідовича про
припинення права на частку у спільному майні та визнання
права власності на 1/3 частку квартири призначений на
17.02.2016 року об 11.00 год. У вказаний час відповідачу не-
обхідно з’явитись з паспортом до суду за адресою: вул. 
К. Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів та постановлене заочне рі-
шення.

Суддя Д. А. Паньков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/6/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Белінської І. І. про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі - Белінська Ірина Іва-
нівна, 28.10.1973 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка, с. Октября, вул. Кільцева,
15/1-12, викликається до суду на 08 год. 30 хв. 18 лютого
2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/670/2016 за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Кравченка Дмитра Івановича, Кравченко
Наталії Пантелеймонівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Останнє відоме місце мешкання від-
повідача Кравченка Дмитра Івановича: Донецька область, 
м. Горлівка-24, вул. Бессонова, буд. 42, кв. 106, останнє ві-
доме місце мешкання відповідача Кравченко Наталії Панте-
леймонівни: Донецька область, м. Горлівка-24, вул.
Бессонова, буд. 42, кв. 106. Відповідачі викликаються до
суду на 22 лютого 2016 року о 09 год. 30 хв. для участі у
розгляді справи по суті.

Суддя О. В. Ільяшевич

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Комарову
Ганну Олексіївну, Комарова Олександра Олександро-
вича по справі № 433/2322/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» до
Комарової Ганни Олексіївни, Комарова Олександра
Олександровича про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 17 лютого 2016 року о 15
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5 а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Марківський районний суд Луганської області викликає
відповідача Михайлова Євгена Івановича на судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства «Державний ощадний банк Ук-
раїни» в особі філії — Луганського обласного управління
AT «Ощадбанк» до Михайлова Євгена Івановича, третя особа
Товариство з обмеженою відповідальністю «Племінний
завод імені Літвінова» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Марківського районного суду Луганської області
16.02.2016 р. о 10-00 год. за адресою: смт Марківка, пл.
Жовтнева, буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А. Е. Дідоренко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
якості відповідача Ковальську Ольгу Олександрівну, яка
проживала за адресою: м. Одеса, вул. Висоцького, б. 3,
кв. 95, по цивільній справі № 523/16544/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Ковальської Ольги Олександрівни про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 18 лютого 2015 року о
10 годині 00 хвилин у приміщенні Суворовського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чор-
номорського козацтва, 68, зала судових засідань №21.
У разі неявки Ковальської Ольги Олександрівни судове
засідання буде проведене у її відсутності.

Суддя В. К. Кисельов

В провадженні Красноармійського міськрайон-
ного суду Донецької області знаходиться справа за
позовом ПАТ «Кредобанк» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором до Кулагіна Ролана
Геннадійовича, який зареєстрований по вул. Погра-
нична, 25, в Кіровському районі м. Донецька. Відпо-
відач викликається до суду в кабінет № 6 (вул.
Горького, 20, м. Красноармійськ Донецької області)
на 26 лютого 2016 р. о 8.30 годині.

Відповідачеві пропонується надати свої запере-
чення щодо позову. У випадку неприбуття, справа
буде розглянута в його відсутність.

Суддя Т. В. Стоілова

Святошинський райсуд м. Києва викликає Сізарь Сер-
гія Вікторовича, останнє відоме місце знаходження: м.
Київ, вул. Ушакова, 18, кв. 88, в судове засідання по
справі за позовом Просянюк Ольги Вікторівни до Сізарь
Сергія Вікторовича, третя особа: Служба у справах дітей
Святошинської районної в м. Києві державної адміністра-
ції про надання дозволу на виїзд малолітніх дітей за межі
України, яке відбудеться 25 лютого 2016 року о 12 годин
00 хвилин, під головуванням судді Лук’яненко Л. М., за
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа 27-а, зал №1.

У разі Вашої неявки суд розгляне справу у Вашу від-
сутність.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/49/16-ц за позовом
ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Петухова О.І. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі — Петухов Олег Ігорович, 19.10.1988
р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Дебальцеве
Донецької області, вул. Путєва, буд.4, кв.1, викликається до
суду на 29 лютого 2016 року о 08-00 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Державне підприємство Міністерства внутрішніх

справ України «Редакція газети МВС України «Іме-

нем Закону» повідомляє, що відповідно до наказу 

№ 80 Міністерства внутрішніх справ України від

03.02.2016 р. «Про ліквідацію державного підприєм-

ства «Редакція газети МВС України «Іменем Закону»

(код 8806955, м. Київ, вулиця Пилипа Орлика, 22/2)

оголошує про припинення діяльності шляхом лікві-

дації.

Тернівським районним судом м.Кривого Рогу ви-

кликається до суду:

- Мельников Олександр Валерійович (останнє ві-

доме місце проживання: 50037, Дніпропетровська

обл., м. Кривий Ріг, вул. Красногвардійська, буд. 3)

на 09 годину 00 хвилин 15.02.2016 р. для участі у

розгляді справи № 215/5298/15-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Мельник Ю. П.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 12 ЛЮТОГО

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1      -4      +1    +6
Кіровоградська +1      -4      +1    +6
Полтавська 0      -5        0    +5
Дніпропетровська +1      -4      +1    +6
Одеська 0     +5      +7  +12
Миколаївська -1     +4      +6  +11
Херсонська 0     +5      +5  +10
Запорізька -1     +4      +4    +9
Харківська 0      -5      +1    +6
Донецька +1      -4      +1    +6
Луганська +1      -4      +1    +6
Крим 0     +5      +7  +12
Київ -1      -3      +4    +6

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

АНШЛАГ. Всеукраїнський во-
лонтерський проект «Безкош-
товні курси української мови»
нещодавно стартував у приазов-
ському місті. Як зазначають ор-
ганізатори, досі вони набирали
охочих вивчати державну мову
виключно в обласних центрах
України, але згодом почали пра-
цювати також в інших містах
Донбасу. Приморський «півден-

ний форпост» — один з тих на-
селених пунктів, де почалися
мовні зрушення, хоча тут є ще
над чим працювати і владі, і гро-
мадськості. «Україна невдовзі
відзначатиме 25 років незалеж-
ності, а в Маріуполі досі жодне
засідання міської ради не прово-
дили державною мовою! —  ко-
ментує місцеві реалії координа-
тор проекту Ігор Матюшин. —
Сайт міської влади, газети —
все російською мовою, хоча тут
завжди були і є люди, які знають

українську чи хочуть її вивчати і
краще знати».

Щодо бажаючих відвідувати
курси, то таких справді  не бра-
кує — на перше заняття до спе-
ціально обладнаного класу у
ЗОШ № 65 прийшли понад 50
людей, хоча навіть організатори
очікували трохи менше. А тому
Маріуполь за всю історію прове-
дення курсів поки став єдиним
містом, де шкільний  клас не
вмістив усіх і тому довелося пе-
реходити до актової зали. Про-

грама курсів розрахована на 36
академічних годин, заняття від-
буватимуться щоденно аж до літ-
ніх канікул та продовжаться восе-
ни. Серед тих маріупольців, які
записалися на навчання, чимало
державних службовців та праців-
ників судової системи, а також
студентів і старшокласників. А
оскільки немає жодних вікових
обмежень, курси починають від-
відувати й пенсіонери — най-
старшій «учениці» вже виповни-
лося 70 років.      

Бібліотеки збагатять аудіофонд, 
аби допомогти незрячим

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

23тернопільських юнаків
і дівчат з власної волі

упродовж 24 годин перебува-
ли в колишньому місці ув’яз-
нення — у камерах слідчого
ізолятора радянського КДБ.
Свого часу тут допитували,
мучили, катували україн-
ських патріотів. Двадцять
років тому в цьому примі-
щенні відкрили історико-ме-
моріальний музей політич-
них в’язнів. Місцевий осере-
док Спілки української мо-
лоді в Україні вирішив у цих
казематах щороку організо-
вувати меморіальну акцію
під назвою «Доба». 

З речей CУМівці могли
взяти із собою лише спаль-
ник, килимок, молитовник і
свічку. Не мали права корис-
туватися жодними засобами
зв’язку, ноутбуками, годин-
никами. Мета заходу, як
стверджують ініціатори,  по-
лягає не в тому, щоб молодь
пережила те, що за комуніс-
тичних часів творилося в цих
камерах КДБ, а радше проя-
вила внутрішню зосередже-
ність, могла осмислити жер-
товність, велике прагнення
патріотів, безкомпромісну
їхню боротьбу за волю Ук-
раїни.

Традиційно акцію «Доба»
присвячують Героям Крут.
Нинішнього серпня минає сто
літ кровопролитних боїв на
горі Лисоня поблизу міста Бе-
режани, коли Українські Сі-
чові Стрільці стали на герць з
російськими царськими вій-
ськами та відстояли дорогою
ціною честь і добру славу ук-
раїнського імені. Тож нині
представники СУМу також
торкнулися теми самопожер-
тви  усусів, вшанували їхню
пам’ять. Звісно, згадували
імена й новітніх наших Геро-
їв, які захищають рідну зем-
лю від російського агресора та
окупанта. На зустріч з учас-
никами заходу прийшов Пав -
ло Левків, який нещодавно
повернувся із зони  проведен-
ня АТО. Відвідав їх і голова
обласної державної адмініст -
рації Степан Барна. На його
думку, ця багаторічна акція
насамперед має виховну ме-
ту, завдяки таким заходам
молодь більше дізнається про
життя героїв, які боролися за
визволення України. 

Отож програма «Доби» пе-
редбачала не лише зустрічі,
гутірки (бесіди) на патріотич-
ні теми, а й перегляд історич-
них фільмів, читання кни-
жок. Виготовляли й вервиці
для бійців АТО. І, звісно, мо-
лилися…

Активісти провели у камерах
КДБ добу
ДАНИНА ПАМ’ЯТІ. Молодь мала змогу осмислити жертовність
патріотів і безкомпромісну їхню боротьбу за волю України

У Маріуполі української мови навчатимуть
безкоштовно

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

АКЦІЯ. Поринути у світ читан-
ня для людей з вадами зору —
нині непосильна розкіш. В Україні
склалася критична ситуація що-
до виготовлення книг зi шриф-
том Брайля. Так, у Черкаській об-
ласній бібліотеці для дітей таких
усього дві. Щоб бодай якось ута-
мувати літературний голод не-
зрячих людей, Львівський облас-
ний осередок ВГО «Українська

спілка інвалідів — УСІ» започат-
кував благодійну акцію. Всеукра-
їнський проект «Книга, яка гово-
рить» підтримала обласна бібліо-
тека для дітей. На заклик праців-
ників закладу озвучити і записа-
ти дитячі твори вже відгукнулося
чимало охочих.

У планах обласної дитячої біб-
ліотеки — озвучити «Русалонь-
ку» і «Миколчині історії» Марини
Павленко, а також твори
черкась кого письменника Сергія
Носаня. Начитуватимуть книги

працівники бібліотеки. Втім, ство-
рити аудіозапис власними сила-
ми можуть усі охочі. Необхідна ін-
формація та інструкція із начиту-
вання книг розміщена на сайті
бібліотеки.

На заклик підтримати добру
справу відразу відгукнулися міс-
цеві письменники, актори та пе-
ресічні громадяни. Зраділи ініціа-
тиві і в обласному товаристві не-
зрячих. Організація має свою біб-
ліотеку. Окрім брайлівських кни-
жок, тут є бобіни, касети, диски.

Втім, аудіофонд досить бідний.
Має товариство і невеличку
електронну бібліотеку. Та й тут
не без проблем.

Послугами бібліотеки користу-
ються майже 600 незрячих. Усьо-
го на Черкащині таких дві — од-
на в обласному центрі, і ще одна
в Звенигородці. Тож посильний
внесок кожного у реалізацію
Всеукраїнського проекту «Книга,
яка говорить» може зробити літе-
ратурний світ незрячих багат-
шим і яскравішим.

Для патріотичного виховання усі заходи прийнятні

Юні олімпійці поїхали
підкорювати
Ліллегаммер

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

НАША НАДІЯ. Завтра у норвезькому Ліллегаммері  старту-
ють II зимові Юнацькі олімпійські ігри, в яких візьмуть участь
і 23 юних українських спортсмени — напередодні їх урочисто
проводжали в Києві. Напутні слова атлетам сказали міністр
молоді та спорту Ігор Жданов, президент Національного олім-
пійського комітету Сергій Бубка,  заступник голови Комітету
Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту,
срібний  призер Олімпійських ігор в Сіднеї-2000 з плавання
Денис Силантьєв та  перша медалістка незалежної України,
бронзовий призер Олімпійських ігор в Ліллегаммері-1994 з бі-
атлону Валентина Цербе. 

Саме Денис Силантьєв та Валентина Цербе провели вже
традиційну передачу прапора України юним атлетам. Його
прийняли чемпіонка України серед юніорів з фігурного катан-
ня у танцях на льоду Анжеліка Юрченко та учасник дорослого
Кубка Європи зі скелетону Владислав Гераскевич.

Загалом у Ліллегаммері  1100 атлетів віком від 14 до 18 ро-
ків з 71 країни світу протягом 10 днів розіграють 70 комплектів
нагород у традиційних п’ятнадцяти  зимових дисциплінах. На-
ші спортсмени будуть представлені у дев’яти з них: біатлоні,
лижному двоборстві, фігурному катанні, санному спорті,
стрибках на лижах з трампліна, лижних гонках, гірськолижно-
му спорті, сноубордингу та скелетоні.

Наймолодший представник юнацької олімпійської збірної
команди України фігурист Іван Шмуратко з Києва, якому на-
прикінці грудня виповнилось 14 років. Саме представників
цього виду спорту найбільше з-поміж учасників збірної — 7
атлетів.

Особливістю команди зразка 2016 року є й те, що вперше
в історії незалежної України представник скелетону виступа-
тиме на Олімпійських іграх. Цього права удостоєно Владисла-
ва Гераскевича з Дніпропетровщини.

Найбільшу кількість атлетів до збірної делегували Харків-
ська (6 ) та Львівська (5 ) області й місто Київ (5).

Юнацькі олімпійські ігри — це шанс для юних спортсменів
на собі відчути олімпійський дух та підготуватись до випробу-
вань на дорослих Іграх. Утім, слід зазначити, що за традицією
рекорди на Юнацьких іграх не  фіксуватимуть. Це пов’язано з
тим, щоб юні олімпійці не форсували свою підготовку, пові-
домляє прес-служба НОК.




