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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 26 січня 2016 року
USD 2482.9818   EUR 2685.3448      RUB 3.1916     /    AU 274766.77      AG 3530.80      PT 206832.38     PD 125887.18

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

Указ Президента України
«Про заходи з відзначення
100-річчя подій 
Української революції 
1917 – 1921 років»

Кривий Ріг домігся
перевиборів

ЗАКОНОТВОРЕННЯ. Голова Верховної Ради Володимир
Гройсман підписав закон про проведення позачергових виборів
Криворізького міського голови (27 березня 2016 року). Опісля учо-
рашнього провального голосування парламентаріїв проти цього
документа (40 із 321) він написав на своїй сторінці у Фейсбуці:
«Постанова про скасування результатів голосування за закон про
вибори у Кривому Розі не набрала необхідної кількості голосів.
Після цього я отримав законне право підписати закон, що невід-
кладно і зробив». Тепер під документом має поставити свій підпис
Президент. Окрім цього, народні обранці сім разів відмовлялися
внести до порядку денного сесії законопроект щодо скасування
норми, внесеної в закон про Державний бюджет на 2016 рік. Згід-
но з ним запровадження електронного декларування доходів по-
садовців переноситься на 2017 рік. Річ у тім, що електронне
декларування — одна з умов отримання Україною безвізового ре-
жиму з країнами Шенгенського договору.

ЦИТАТА ДНЯ

Олег НАлИВАЙКО:
«Розпочато технічне

радіомовлення 
в FM-діапазоні, яке

поширюватиметься на
так звану сіру зону, і

готується 
до встановлення

передавач,
призначений 

для роботи на середніх хвилях». 
Голова Держтелерадіо про перспективу покриття
українським мовленням Донецької області

2 600 000 
громадян, які захворіли на грип,

зареєстровано в Україні 
з 1 жовтня 2015 року
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2
КОМУНІКАЦІЯ 

Взаєморозуміння між пересічними
українцями та чиновниками
налагоджуватимуть фахівці 
й спеціальні структури 
в міністерствах

Знання доступні 
на відстані

ШАНС. Школярі з окупованих Криму та Донбасу можуть
здобути українську освіту завдяки дистанційному навчанню
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Депутати дійшли до кордону
НОВАЦІЇ. У парламенті пропонують відокремити митну службу від структури ДФС 
і зробити її незалежною 

Тетяна БОДНЯ,  
«Урядовий кур’єр»

Депутати пропонують поверну-
ти митній службі статус само-

стійного контролюючого органу,
який вона мала до 2012 року. Однак

експерти поки що досить скептич-
но ставляться до подібної ініціати-
ви. Натомість вони пропонують
взагалі заборонити будь-які пере-
форматування щонайменше на
п’ять років. Найближчим часом у
парламенті розглянуть питання

реформування митної структури,
обіцяють автори законопроекту
«Про Національну митну службу
України». Це депутати різних
фракцій. Вони нагадують, що свого
часу очільники Міністерства дохо-
дів та зборів так прагнули, щоб фі-

нансові потоки від корупційних
схем не розпорошувалися, що зро-
били все можливе для поглинання
митниці податковою.  Негативними
наслідками такого процесу стали,
на думку авторів документа, брак
позитивної динаміки в автоматиза-

ції та інформатизації процесів мит-
ного контролю й митного офор-
млення, нестача належного рівня
аналітичної роботи, значне
зниження ефективності про-
тидії митним правопорушен-
ням і проявам контрабанди. 4

ЦИФРА ДНЯ
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реклама. оголошення
Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської

області викликає відповідача Мірошниченко Ольгу Петрівну
(останнє відоме місце проживання: Полтавська область,
Кременчуцький район, с. Кривуші, вул. Б.Хмельницького,
40, та Полтавська область, м. Кременчук, вул. Некрасова,
12, кв. 5) у судове засідання по цивільній справі 
№ 524/2044/15-ц, 2/524/406/16 за позовом ПАТ «Укргаз-
банк» до Мірошниченко Ольги Петрівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. 

Судове засідання призначено на 9 год. 00 хв. 8 лютого
2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул.
Першотравнева, 29/5, к. 25. 

Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідача Мірошниченко Ольги Петрівни

справа буде розглянута за відсутності цієї особи з ухвален-
ням відповідного рішення на підставі наявних у справі до-
казів.

Вказана особа зобов’язана повідомити суд про причини
неявки в судове засідання та зміну місця проживання або
знаходження.

Суддя С. Г. Нестеренко

Автозаводський районний суд м. Кременчука По-
лтавської області викликає Столяренка Віктора Ми-
колайовича (останнє відоме місце його проживання:
м. Київ, вул. Вітряні Гори, буд. 21/7, кв. 136) як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства 
«УкрСиббанк» до Вакуленко Галини Хаятівни та Сто-
ляренка Віктора Миколайовича про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 1 лютого 2016 року
о 9 годині 15 хвилин у приміщенні суду за адресою:
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабінет 
№ 18.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

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

Суддя Ж. О. Кривич

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачів по справі 
№ 409/846/15-ц за заявою Публічного акціонерного то-
вариства «Райффайзен банк Аваль» до Сєдова Вадима
Вадимовича про стягнення заборгованості за договором
поруки по кредитним зобов’язанням.

Судове засідання відбудеться 01.02.2016 року о 13.00
год. (резервна дата 08.02.2016 р. о 13.00 год.) у залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається Сєдов Вадим Вадимович, останнє місце
реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, кв-л Зарєчний,
буд. 13, кв. 177.

Викликається представник третьої особи ТОВ «Луган-
ський гофротарний комбінат», останнє місце реєстрації:
м. Луганськ, вул. Ровєньківська, буд. 82А.

У випадку неявки відповідачів, справу буде розгля-
нуто за їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає
як відповідачів у судові засідання, для розгляду цивіль-
них справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості:

на 08.02.2016 р. о 08.00 год.
Зінченко Дмитро Володимирович
Зінчук Віктор Олексійович

Суддя Булгакова Г. М.
Судові засідання відбудуться в приміщенні суду за ад-

ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

У разі неявки відповідачів у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за їхньої відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням оголошення відповідачі по справах
вважаються належним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового засідання.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломо-
носова, 157) розглядає цивільну справу № 233/6921/15-ц
за позовом ПАТ АБ «Експрес-банк» до Малюка О. Г.,
Малюк О. О. про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачі у справі: Малюк Олександр Григорович,
24.10.1968 р.н., Малюк Олена Олександрівна, 10.09.1979
р.н., останнє відоме місце проживання яких: м. Дебаль-
цеве Донецької області, вул. Мокієвської, буд. 99, кв. 8,
викликаються до суду на 8 лютого 2016 року о 08.15 го-
дині, 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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Єрмо-
лаєва Володимира Григоровича, Єрмолаєва Олександра Во-
лодимировича, Єрмолаєвої Лариси Володимирівни про
стягнення боргу за договором кредиту. Відповідачі у справі:
Єрмолаєв Володимир Григорович, останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Горлівка, пр. Леніна, буд.
41, кв. 122, Єрмолаєв Олександр Володимирович, останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка,
пр. Леніна, буд. 41, кв. 122, Єрмолаєва Лариса Володими-
рівна, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Горлівка, пр. Леніна, буд. 41, кв. 122, викликаються на 13
годину 00 хвилин 8 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 причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їхню відсутність. 

Суддя Носовська Л. О.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викли-
кає Ясентюк Оксану Дмитрівну, Ясентюка Віталія Вікторо-
вича як відповідачів по цивільній справі № 705/6641/15ц;
2/705/401/16 за позовом Заворітньої Марії Сергіївни до
Ясентюк Оксани Дмитрівни, Ясентюка Віталія Вікторовича,
третя особа - Уманський районний відділ ДМС України в
Черкаській області, про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням та зняття з реєс-
трації за місцем проживання, яка призначена до судового
розгляду на 3 лютого 2016 року о 09 годині 00 хвилин за ад-
ресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі наявності поважних причин, неможливості заяви-
тися до суду та про можливість судового розгляду справи
за вашої відсутності - необхідно повідомити суд.

Роз’яснюється, що в разі неявки за викликом суду або
визнання судом причин неявки неповажними, справу буде
вирішено судом за вашої відсутності на підставі наявних у
ній доказів.

Суддя Л. С. Годік

Решетилівський районний суд Полтавської області викликає
Кредитну спілку «Всеукраїнське народне кредитне товариство»,
останнє відоме місце знаходження - місто Одеса, вулиця Гоголя,
23, як відповідача у справі № 2/546/60/16, 546/1112/15-ц за по-
зовом Легкого Юрія Яковича до Кредитної спілки «Всеукраїнське
народне кредитне товариство» про розірвання кредитного до-
говору (головуючий суддя Беркута Л. Г.).

Судовий розгляд справи призначено на 08 годину 30 хвилин
24 лютого 2016 року в приміщенні Решетилівського районного
суду Полтавської області за адресою: селище Решетилівка, ву-
лиця Леніна, 24 Полтавської області. У разі неявки відповідача в
судове засідання без поважних причин або неповідомлення про
причину своєї неявки буде проведено заочний розгляд справи.
Одночасно Решетилівський районний суд роз’яснює відповіда-
чеві Кредитній спілці «Всеукраїнське народне кредитне товарис-
тво», що він може ознайомитися з матеріалами справи та
отримати копію позовної заяви і додатків до неї в приміщенні
Решетилівського районного суду, подати до суду свої запере-
чення проти позову та усі наявні в неї докази на підтвердження
цих заперечень.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Ходанович Андрія
Миколайовича до Ходанович Наталі Вікторівни про
розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Ходанович Наталя Вікторівна,
що мешкає за адресою: м. Єнакієве Донецької об-
ласті, вул. Львівська, 11, викликається об 11.45 го-
дині 04 лютого 2016 року до суду, каб. № 306 для
участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо  позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки. В разі неявки відповідача відповідно до ч. 4 
ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя О. М. Павленко

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя
Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31)
знаходиться цивільна справа за позовом Радочинської Віри
Миколаївни до Акціонерного товариства «Українська охо-
ронно-страхова компанія», Улахли Олександра Федоровича
про стягнення матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок до-
рожньо-транспортної пригоди та моральної шкоди.

Відповідач Улахли Олександр Федорович, 05.03.1985 р.н.,
який мешкає за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівель-
ників, буд. 17, кв. 30.

Викликається для участі у розгляді справи, який відбу-
деться 04 лютого 2016 року о 15.00 годині в приміщенні
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19,
25.

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

Суддя Васильченко О. Г.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
повідомляє про ухвалення заочних рішень у цивільних справах за
позовами Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Приват банк» про стягнення заборгованості за кредитними дого-
ворами:

- 03-08-2015 року у справі № 185/7658/15-ц за позовом до Задо-
рожного Сергія Петровича;

- 07-07-2015 року у справі № 185/5714/15-ц за позовом до Дус-
таметова Фаріда Ікрамуддиновича;

- 03-08-2015 року у справі № 185/7523/15-ц за позовом до Кар-
пенка Павла Вікторовича;

-07-07-2015 року у справі № 185/5412/15-ц за позовом до Гон-
чарової Світлани Олегівни;

-07-07-2015 року у справі № 185/5430/15-ц за позовом до Мель-
ник Дар’ї Володимирівни;

- 02-06-2015 року у справі № 185/4162/15-ц за позовом до Поце-
луєва Володимира Євгеновича.

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив,

за письмовою заявою відповідача. Заява про перегляд заочного рі-
шення може бути подана впродовж десяти днів з дня отримання
його копії.

Суддя С. О. Бабій

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/4/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Романо-
вої-Кисличної М. В., Кисличного В. В. про стягнення за-
боргованості. Відповідачі у справі - Романова-Кислична
Марина Володимирівна, 18.03.1961 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка-27,
вул. Воровського, 46/7; Кисличний Володимир Васильо-
вич, 21.12.1957 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка-27, вул. Воровського,
46/7, викликаються до суду на 11 год. 00 хв. 1 лютого
2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачі по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їхньої відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідачів
Теслю Олега Володимировича на судове засідання для розгляду ци-
вільної справи за позовом Теслі Віти Михайлівни до Теслі Олега Воло-
димировича про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться в
приміщенні Марківського районного суду Луганської області
02.02.2016 р. о 09 год. 30 хв. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева,
буд. 31 Луганської області. У разі неявки в судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. Е. Дідоренко

Попаснянський районний суд Луганської області викликає відповідача
Шаповалову Ліну Миколаївну, яка мешкає за адресою: Донецька область,
Першотравневий район, с. Мелекіне, вул. братів Щербань, б. 78, у судове
засідання по цивільній справі за № 423/1469/15-ц за позовом Фермерського
господарства «Віктор» до Шаповалової Ліни Миколаївни про розірвання до-
говору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 8 лютого 2016 року о 09
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна,
вул. Суворова, 6.

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

Суддя А. В. Архипенко

Втрачені: 
Свідоцтво про право власності для
прогулянкових суден та Свідоцтво
про право плавання під держав-
ним прапором України на судно
SEA DOO RXT-X номер корпусу

YDV59575E808, бортовий номер 
ua 1528 KV, що належить 
Колеснику С. А., прошу
вважати недійсними.

Сєвєродонецький міський суд
Луганської обл. (м. Сєвєродонецьк,
вул. Леніна, 19) викликає як відпо-
відача Пономарьову Тетяну Мико-
лаївну (справа № 428/7148/15-ц)
02.02.16 р. о 16.00 за позовом КС
«Компаньйон»про стягнення кре-
диту. У разі неявки справу розгля-
нуть без вашої участі згідно ст. 169
ЦПК України.

Суддя Г. Д. Скочій

Корольовський районний суд м. Житомира пові-

домляє як відповідача Василенка Олега Ігоровича,

що 11.02.2016 року об 11.00 год., за адресою: 

м. Житомир, майдан Соборний, 1 (каб. 203) під го-

ловуванням судді Бондарчука В. В. відбудеться роз-

гляд цивільної справи за позовом Стоцького Юрія

Степановича, Огороднік Валентини Михайлівни про

встановлення порядку користування землею. В разі

неявки справа буде розглянута у вашу відсутність.

Фаслер Дмитро Олександрович, зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Поповича, 33-а, кв. 301-302, виклика-
ється як відповідач Дарницьким районним судом м. Києва
в судове засідання, яке відбудеться 16 лютого 2016 року о
12 год. 00 хв. у цивільній справі за позовом Фаслер Кате-
рини Олегівни до Фаслера Дмитра Олександровича про ро-
зірвання шлюбу між подружжям.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Леонтюк Л. К. у приміщенні Дарницького районного суду 
м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська,
14, каб. 4, зал 5. У разі неявки відповідача та третьої особи
в судове засідання справа буде розглянута у їхню відсутність
з урахуванням наявних у ній доказів відповідно до чинного
законодавства.

Тульчинський районний суд Вінницької області викликає
Юрченка Сергія Васильовича, 19.03.1986 року народження,
який проживає за адресою: вул. Козацька, 4, смт Кирнасівка,
Тульчинський район, Вінницька область і зареєстрований за
адресою: вул. 50-річчя Жовтня, 82, смт Кирнасівка, Туль-
чинський район, Вінницька область, як відповідача по ци-
вільній справі № 148/2494/15-ц за позовом Юрченко
Анастасії Володимирівни до Юрченка Сергія Васильовича
про зміну розміру аліментів.

Судовий розгляд справи призначено на 08.02.2016 об
11.30 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин, Він-
ницька область.

В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто
за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Саламаха

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

викликає до суду Чиховського Сергія Васильовича

(останнє відоме місце проживання: 69005, Запо-

різька обл., м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 81,

кв. 42) об 11 годині 00 хвилин 02.02.2016 р. для

участі у розгляді справи № 335/12832/15-ц по суті за

позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Гашук К. В.

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області ви-
кликає Семенюка Дениса Миколайовича, як відповідача по
цивільній справі № 149/2996/15-ц за позовом Буткалюк Ок-
сани Василівни в інтересах неповнолітнього сина інваліда
дитинства Буткалюка Дениса Миколайовича до Семенюк
Вікторії Миколаївни, Семенюка Дениса Миколайовича, від-
ділу реєстрації актів цивільного стану Хмільницького району
Хмільницького МРУЮ, третя особа: Орган опіки та піклу-
вання Хмільницької РДА про встановлення батьківства в су-
дове засідання, яке відбудеться 11.02.2016 року об 11.00
годині в приміщенні суду за адресою: м. Хмільник, вул. Сто-
лярчука, 4 Вінницької області. У разі неявки в судове засі-
дання справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Клімик К. О.

Рівненський районний суд Рівненської області викликає в су-
дове засідання, як відповідача: Хмелевську Олену Вікторівну, ос-
таннє відоме місце проживання: вул. 2-га П’ятилітка, 27, 
кв. 24, м. Керч, АР Крим, по цивільній справі за позовом Хме-
левського Івана Святославовича до Хмелевської Олени Вікто-
рівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Рівненського 
районного суду Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. 
П. Могили, 24, 29 лютого 2016 року о 09 год. 00 хв.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважа-
ється повідомленим про час та місце проведення судового засі-
дання і у випадку неявки, засідання може бути проведено у його
відсутність.

Суддя Остапчук Л. В.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання як відповідача Євсєєва Костянтина Ша-
мільовича (останнє відоме місце проживання
відповідача: 02218, м. Київ, вул. Радужна, буд. 55, кв. 8)
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Країна» до Євсєєва
Костянтина Шамільовича про відшкодування збитків,
яке відбудеться 08 лютого 2016 року о 09.00 год., в при-
міщенні Дніпровського районного суду м. Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108 (суддя Астахова
О. O.)

У разі неявки відповідача Євсєєва К. Ш. справа буде
розглянута у його відсутність.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до До-
ненка Миколи Федоровича про стягнення заборгованості:
№ 310/81/16-ц.

Розгляд справи призначено на 11.02.2016 року об 11.00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 401 Запо-
різької області, суддя Черткова Н. І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Доненка Миколу Федоро-
вича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

2 березня 2016 року об 11 год. 00 хв. від-
будеться розгляд апеляційної скарги ТОВ
«ОТП Факторинг Україна» на рішення Гайво-
ронського районного суду Кіровоградської
області від 11 листопада 2015 року, по справі
за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до
Бодолуца Любові Михайлівни про звернення
стягнення на заставне майно.

У зв’язку з розглядом даної справи викли-
каємо до Апеляційного суду Кіровоградської
області в судове засідання Бодолуца Любов
Михайлівну, 1971 року народження, останнє
місце її проживання: Київська область, м. Ви-
шневе, пр. Широкий, 1.

Суддя В. А. Франко

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, вул.
М. Кривоноса, 25, каб. 8) викликає на 10.00 год. 5 лю-
того 2016 року Публічне акціонерне товариство «Захі-
дінкомбанк», Відкрите акціонерне товариство «АК
«Київреконструкція», Обслуговуючий кооператив
«Житлово-будівельний кооператив «Наш Дом», як від-
повідачів по цивільній справі за позовом Літвіна
Дмитра Валентиновича, Літвіної Юлії Генріховни до
Публічного акціонерного товариства «Західінкомбанк»,
Відкритого акціонерного товариства «АК «Київрекон-
струкція», Обслуговуючого кооперативу «Житлово-бу-
дівельний кооператив «Наш Дом», третя особа:
Київська міська рада, про визнання права власності на
майнові права на квартиру.

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

Суддя Шереметьєва Л. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Арте-
мівськ Донецької області, вул. Артема, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення забор-
гованості, відповідачі по справах:

— Сніжко Валентина Петрівна, місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Ювілейна, 8-51;

— Горецька Алла Вікторівна, місце реєстрації та проживання:
Донецька область, м. Артемівськ, пров. 1 Жовтневий, 11;

— Полтавець Антон Євгенович, місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Ювілейна, 8-95, 

викликаються на 29.01.2016 року на 10 годину 00 хвилин до
суду, каб. №309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у їх відсутності.

Суддя Тверський С. М.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Шевченко
Ірини Георгіївни до Шевченка Валерія Віталійовича, Державної
іпотечної установи, ВАТ «Родовід Банк», третя особа, що заявляє
самостійні вимоги, Шевченко Євгенія Валеріївна про визнання
недійсним іпотечного договору, визнання частково недійсним
договору відступлення права вимоги, Приморський районний
суд міста Маріуполя викликає у якості відповідача Шевченка Ва-
лерія Віталійовича, останнє місце проживання якого: вул. Ла-
вицького, буд. 8, кв.41 в м. Маріуполі, в судове засідання, яке
відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, про-
спект Будівельників, буд. 52 а, кабінет № 3, на 09-00 годину 29
січня 2016 року та на 10-00 годину 05 лютого 2016 року.

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

Суддя Н. М. Курбанова
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ПрАТ СК «Дніпроінмед» повідомляє про втрату бланків полісів обов’язкового стра-
хування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, наведених в таб.,
просимо вважати недійсними:

Радомишльським районним судом слухається
справа за позовною заявою Ларіонової Ганни Воло-
димирівни до СПД Лещенко Анни Сергіївни про за-
хист прав споживача.

Справу призначено до судового розгляду на
01.03.2016 р. о 16.00 год. у приміщенні Радомишль-
ського районного суду Житомирської області: Жи-
томирська обл., м. Радомишль, вул. Івана Франка,
4-а, зал судових засідань № 1.

У разі неявки відповідача СПД Лещенко Анни Сер-
гіївни, справа буде розглянута у її відсутності.

Суддя І. М. Невмержицький

У зв’язку із розглядом цивільної справи № 2-1077/16 за
позовом Раздолгіна Юрія Вікторовича до Гаркуша Володи-
мира Михайловича про стягнення заборгованості за дого-
ворами позики, Оболонський районний суд м. Києва
викликає як відповідача Гаркушу Володимира Михайловича
в судове засідання на 04.03.2016 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 обставини у справі проводиться на під-
ставі доказів, про подання яких було заявлено до або під час
судового засідання. Наслідки неявки в судове засідання
особи, яка бере участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170
ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті (53200, м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає у
судове засідання як відповідачів Хонелідзе Марію Емзарівну,
Хонелідзе Емзарі Джемаловича, Хонелідзе Джемалі Емза-
ровича по цивільній справі № 182/2686/15-ц за позовом Осо-
ліхіної Ірини Олексіївни до Хонелідзе Марії Емзарівни,
Хонелідзе Емзарі Джемаловича, Хонелідзе Джемалі Емза-
ровича про стягнення компенсації за поліпшення житлового
будинку та задатку за його продаж, під головуванням судді
Нікопольського міськрайонного суду Багрової А. Г. Судове
засідання відбудеться 24.02.2016 року о 10.00 год.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута у їх від-
сутність.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької
області повідомляє Мороза Сергія Анатолійовича,
який проживає за адресою: м. Мелітополь, вул. Де-
кабристів, 81, про те, що 02 лютого 2016 року о 10.00
годині в приміщенні Мелітопольського міськрайон-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 90,
буде слухатися цивільна справа № 320/9272/15-ц за
позовом ПАТ «Мелітопольгаз» до Мороза Сергія
Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Суддя Ю. В. Ковальова

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України апеляційний суд
Чернігівської області (м. Чернігів, вул. Полуботка, 2)
викликає в судове засідання о 09 годині 00 хвилин
03 лютого 2016 року як відповідача Савіна Юрія Гри-
горовича, останнє відоме зареєстроване місце про-
живання якого: Чернігівська область, м. Чернігів,
вул. Волковича, буд. 23, кв. 11, у справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк»
до Савіна Юрія Григоровича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Суддя В. М. Шевченко

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
викликає Половнєва Ярослава Володимировича як від-
повідача у цивільній справі № 559/3108/15-ц за позов-
ною заявою Половнєвої Оксани Олександрівни до
Половнєва Ярослава Володимировича про стягнення
аліментів, яке відбудеться 19 лютого 2016 року о 09 год.
30 хв. в приміщенні Дубенського міськрайонного суду
за адресою: м. Дубно, вул. Д. Галицького, 22, Рівнен-
ської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута у його відсутності на підставі наявних
доказів

Суддя Лопухович А. О.

Гребінківський районний суд Полтавської області ви-
кликає Писареву Аллу Володимирівну, 12.01.1976 року
народження, як відповідача (останнє відоме місце про-
живання: вул. Миру, 37, м. Гребінка Полтавської області)
у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22 лютого 2016 року о
10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Полтавська
область, м. Гребінка, вул. 50-річчя Жовтня, 4.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про причини неявки у судове
засідання.

Суддя Я. В. Татіщева

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 08 лю-
того 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Тімофєєва Олександра Георгійо-
вича, зареєстрованого за адресою: Запорізька об-
ласть, Чернігівський район, смт Чернігівка, вул.
Леніна, 353/23, як відповідача по цивільній справі 
№ 329/1223/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Тімофєєва Олександра Георгійовича про стяг-
нення заборгованості.

Суддя Пода Н. М.

Маньківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі 
№ 701/1374/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Мельніченка Сергія Кузьмича про стягнення забор-
гованості як відповідача Мельніченка Сергія Кузь-
мича. Судове засідання відбудеться о 9.00 год. 09
лютого 2016 року в приміщенні суду за адресою:
вул. Леніна, 8, смт Маньківка, Маньківського району
Черкаської області. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута без його участі.

Суддя А. І. Костенко

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київ-
ської області викликає в судове засідання як відповідачів
гр. України Дєрбукову Тетяну Володимирівну, 08.11.1957
року народження, та Дєрбукова Романа Сергійовича,
15.09.1978 року народження, останнє відоме місце ре-
єстрації проживання: Київська область, Переяслав-
Хмельницький район, с. Жовтневе, вул. Якушева, 27, у
справі за позовом ПАТ «Комерційний Банк «Приват-
Банк» до Дєрбукової Тетяни Володимирівни та Дєрбу-
кова Романа Сергійовича про стягнення боргу за
кредитним договором о 09.00 год. 05 лютого 2016 року.

У разі неявки відповідачів у судове засідання суд роз-
гляне справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Рева О. І.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться у примі-
щенні суду 08 лютого 2016 року об 11 годині 30
хвилин, як відповідача Чекалдіна Руслана Івановича
по цивільній справі № 433/3212/15-ц за позовом Че-
калдіної Людмили Федорівни до Чекалдіна Руслана
Івановича про усунення перешкод в користуванні
майном та визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

У разі неявки Чекалдіна Руслана Івановича судове
засідання буде проведено без участі останнього у
порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя Суський О. І.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської
області (вул. Першотравнева, 30, м. Олександрія, Кіровог-
радська область, факс 05-235-7-56-10) повідомляє, що Зе-
кова Валентина Василівна викликається як відповідач на
розгляд цивільної справи № 398/3511/15-ц, провадження 
№ 2/398/198/16 за позовною заявою Миронової Надії Кос-
тянтинівни до Зекової Валентини Василівни та Олександрій-
ської міської ради про встановлення факту проживання
однією сім’єю до дня відкриття спадщини, визнання права
на спадкування за законом, який відбудеться о 09.00 годині
29 лютого 2016 року в залі судових засідань Олександрій-
ського міськрайонного суду під головуванням судді Кова-
льової О. Б. (каб. № 7).

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

повідомляє, що 12 січня 2016 року ухвалено заочне

рішення по цивільній справі № 428/9333/15-ц за по-

зовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» м. Дніпропетровськ до

Листопада Олександра Михайловича про стягнення

заборгованості за кредитним договором.

Суддя І. О. Юзефович

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 11.02.2016 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 Герасимової
Антоніни Миколаївни про стягнення заборгованості.

Просимо відповідачку Герасимову Антоніну Ми-
колаївну з’явитися до суду на вказані дату і час. У
випадку неявки відповідача справа буде розглянута
у її відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Рубіжанський міський суд Луганської області пові-
домляє Романова Олега Івановича, що у цивільній справі
№ 425/4034/15-ц за позовом Романової Олени Олексан-
дрівни до Романова Олега Івановича про стягнення алі-
ментів на утримання неповнолітньої дитини 11.01.2016
року ухвалено заочне рішення про задоволення позов-
них вимог. Заочне рішення може бути переглянуто Ру-
біжанським міським судом Луганської області на
підставі заяви про перегляд заочного рішення, яку ви
маєте право подати протягом десяти днів з дня опублі-
кування цього оголошення. У випадку неподання вами
названої заяви, заочне рішення набере законної сили.

Суддя Д. С. Коваленко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає

в судове засідання Хмиз Олександру Леонідівну для

розгляду цивільної справи за позовом ТОВ «Кредекс

фінанс» про стягнення боргу. Судове засідання від-

будеться 05.02.2016 р. о 14.15 в приміщенні суду

(вул. Дегтярівська, 31-А, м. Київ). У разі неявки, суд

розглядатиме справу без вашої участі на підставі 

ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Рибак М. А.

Розгляд цивільної справи № 2-558/16 за позовом
Симонович Людмили Петрівни до Сімоновича Іллі
Цодіковича про розірвання шлюбу призначено на 25
лютого 2016 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Со-
лом’янського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. П. Шутова,1, каб. 24, під головуванням
судді Кізюн Л. І.

У судове засідання викликається як відповідач Сі-
монович Ілля Цодікович, останнє відоме місце про-
живання якого за адресою: 02154, м. Київ, пр.
Повітрофлотський, 14/17, кв. 49.

Білокуракинський райсуд Луг. обл. (смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2) викликає як відповідача Кап-
тюшіну Тамару Олександрівну, 19.07.1955 р.н. 
(м. Луганськ, вул. Петровського, 46А) 01.02.16 р. о
09.00 (справа № 409/3426/15-ц) за позовом КС
«Компаньйон» про стягнення кредиту. Із опубліку-
ванням цього оголошення відповідачка вважається
повідомленою про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 10 лютого 2016 року о
13.00 год. в приміщенні суду за адресою: Кіровог-
радська область, м. Олександрія, вул. Першотрав-
нева, 30 (суддя Бугайченко Т. А.) відбудеться
розгляд цивільної справи за позовом Морозової На-
талії Юріївни до Морозова Максима Сергійовича про
стягнення аліментів. В судове засідання виклика-
ється відповідач Морозов Максим Сергійович,
18.07.1977 року народження.

Київський районний суд м. Харкова по цивільній
справі № 640/21422/15-ц за позовом Восканяна Вардана
Власовича до Білогрищенка Андрія Івановича про стяг-
нення боргу за договором позики, викликає до суду як
відповідача Білогрищенка Андрія Івановича, остання ві-
дома адреса: м. Суми, вул. Петропавлівська, 76, кв. 4, на
15.02.2016 року о 15.00 годині.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Київ-
ського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків,
вул. Блюхера, 7-Б, каб. 12.

У разі неявки Білогрищенка А. І. справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Шмадченко С. І.

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Работа Вікторії Сергі-
ївни, 07 жовтня 1984 року народження, про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 29 січня 2016 року о
10 годині в залі суду Криничанського районного суду
за адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17,
Криничанського району Дніпропетровської області.
В разі неявки відповідачки справа буде розглянута
за її відсутності.

Суддя Лісняк В. В.

Білокуракинський райсуд Луг. обл. (смт Білокура-
кине, пл. Горького, 2) викликає як відповідачку Ва-
ськову Тетяну Миколаївну (м. Луганськ, вул. Я. Лациса,
13) 10.02.16 р. об 11.20 (справа № 2/409/2464/15-ц) за
позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту.

Із опублікуванням цього оголошення відповідачка
вважається повідомленою про час, день та місце
проведення судового засідання. У разі неявки справу
розглянуть без вашої участі згідно ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя В. В. Тімінський

Садгірський районний суд м. Чернівці повторно ви-
кликає Калиновську Наталію Ярославівну та Калинов-
ського Ярослава Михайловича, що проживають за
адресою: 2-й пров. Калинівський, 4, м. Чернівці, як від-
повідачів по справі за позовом Калиниченко Ольги Єв-
генівни про визнання права власності на земельну
ділянку.

Розгляд справи призначений на 02.02.2016 p. о 10.00
год. у приміщенні Садгірського районного суду: м. Чер-
нівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки в
судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсут-
ність за наявними матеріалами.

Суддя Мілінчук С. В.

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Грі-
ніченко Світлану Володимирівну по цивільній справі
за позовом Грініченка Юрія Вікторовича до Гріні-
ченко Світлани Володимирівни про розірвання
шлюбу. Засідання відбудеться 05 лютого 2016 року
о 09 год. 00 хв. в приміщенні Золотоніського міськ-
районного суду за адресою: Черкаська обл., м. Зо-
лотоноша, вул. Шевченка, 76, каб. 304. Ваша явка
обов’язкова. В разі неявки справа буде розглядатися
без участі відповідача за наявними у матеріалах
справи доказами.

Суддя М. В. Матвієнко
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AI/0189642
AI/0189643
AI/0189644
AI/0189645
AI/0189646
AI/0189647
AI/0189648
AI/0189649
AI/0189650
AI/0189651
AI/0189652
AI/0189653
AI/0189654
AI/0189655
AI/0189656
AI/0189657
AI/0189658
AI/0189659
AI/0189660
AI/0189661
AI/0189662
AI/0189663
AI/0189664
AI/0189665
AI/0189666
AI/0189667
AI/0189668
AI/0189669
AI/0189670
AI/0189671
AI/0189672
AI/0189673
AI/0189674
AI/0189675
AI/0189676
AI/0189677
AI/0189678
AI/0189679
AI/0189680
AI/0189687
AI/0189688
AI/0189689
AI/0189690
AI/0189707
AI/0189708
AI/0189709
AI/0189710
AI/0189711
AI/0189712
AI/0189713
AI/0189714
AI/0189715
AI/0189716

AI/0189717
AI/0189718
AI/0189719
AI/0189720
AI/0189721
AI/0189722
AI/0189723
AI/0189724
AI/0189725
AI/0189726
AI/0189727
AI/0189728
AI/0189729
AI/0189730
AI/0189731
AI/0189732
AI/0189733
AI/0189735
AI/0189736
AI/0189737
AI/0189738
AI/0189739
AI/0189740
AI/0189741
AI/0189742
AI/0189743
AI/0189744
AI/0189745
AI/0189746
AI/0189747
AI/0189748
AI/0189749
AI/0189750
AI/0189751
AI/0189752
AI/0189753
AI/0189754
AI/0189755
AI/0189756
AI/0189757
AI/0189758
AI/0189759
AI/0189760
AI/0189761
AI/0189762
AI/0189763
AI/0189764
AI/0189765
AI/0189766
AI/0189767
AI/0189768
AI/0189769
AI/0189770
AI/0189771
AI/0189772
AI/0189780
AI/0189781
AI/0189783
AI/0189784
AI/0189792
AI/0189794
AI/0189795
AI/0189796
AI/0189797
AI/0189798
AI/0189799
AI/0189800
AI/0189801
AI/0189802

AI/0189803
AI/0189804
AI/0189805
AI/0189806
AI/0189807
AI/0189808
AI/0189809
AI/0189810
AI/0189811
AI/0189812
AI/0189813
AI/0189814
AI/0189815
AI/0189816
AI/0189817
AI/0189819
AI/0189820
AI/0189821
AI/0189822
AI/0189823
AI/0189824
AI/0189825
AI/0189827
AI/0189828
AI/0189829
AI/0189830
AI/0189831
AI/0189832
AI/0189833
AI/0189834
AI/0189835
AI/0189836
AI/0189837
AI/0189838
AI/0189839
AI/0189841
AI/0189842
AI/0189843
AI/0189844
AI/0189845
AI/0189847
AI/0189848
AI/0189849
AI/0189850
AI/0189851
AI/0189852
AI/0189853
AI/0189854
AI/0189855
AI/0189856
AI/0189857
AI/0189858
AI/0189859
AI/0189860
AI/0189861
AI/0189862
AI/0189864
AI/0189866
AI/0189868
AI/0189869
AI/0189871
AI/0189873
AI/0189875
AI/0189876
AI/0189877
AI/0189881
AI/0189882
AI/0189883
AI/0189884

AI/0189885
AI/0189886
AI/0189887
AI/0189888
AI/0189889
AI/0189890
AI/0189891
AI/0189892
AI/0189893
AI/0189894
AI/0189895
AI/0189896
AI/0189897
AI/0189898
AI/0189899
AI/0189900
AI/0189901
AI/0189902
AI/0189903
AI/0189904
AI/0189905
AI/0189906
AI/0189907
AI/0189915
AI/0189919
AI/0189920
AI/0189925
AI/0189926
AI/0189927
AI/0189928
AI/0189929
AI/0189930
AI/0189931
AI/0189932
AI/0189933
AI/0189934
AI/0189935
AI/0189936
AI/0189937
AI/0189938
AI/0189939
AI/0189940
AI/0189941
AI/0189942
AI/0189943
AI/0189944
AI/0189945
AI/0189946
AI/0189947
AI/0189948
AI/0189949
AI/0189950
AI/0189951
AI/0189952
AI/0189954
AI/0189955
AI/0189956
AI/0189957
AI/0189958
AI/0189959
AI/0189960
AI/0189961
AI/0189962
AI/0189963
AI/0189964
AI/0189965
AI/0189966

AI/0189967
AI/0189971
AI/0189972
AI/0189973
AI/0189974
AI/0189975
AI/0189976
AI/0189977
AI/0189979
AI/0189980
AI/0189981
AI/0189982
AI/0189983
AI/0189984
AI/0189985
AI/0189986
AI/0189987
AI/0189988
AI/0189989
AI/0189990
AI/0189991
AI/0189992
AI/0189993
AI/0189994
AI/0189995
AI/0189996
AI/0189997
AI/0189998
AI/0189999
AI/0190000
АС/6800701
АС/6800702
АС/6800703
АС/6800704
АС/6800705
АС/6800706
АС/6800707
АС/6800708
АС/6800709
АС/6800710
АС/6800711
АС/6800712
АС/6800713
АС/6800714
АС/6800715
АС/6800716
АС/6800717
АС/6800718
АС/6800719
АС/6800720
АС/6800721
АС/6800722
АС/6800723
АС/6800724
АС/6800725
АС/6800726
АС/6800727
АС/6800728
АС/6800729
АС/6800730
АС/6800731
АС/6800738
АС/6800739
АС/6800740

АС/6800741
АС/6800742
АС/6800743
АС/6800744
АС/6800745
АС/6800746
АС/6800747
АС/6800748
АС/6800749
АС/6800750
АС/6800751
АС/6800752
АС/6800753
АС/6800754
АС/6800755
АС/6800756
АС/6800757
АС/6800758
АС/6800759
АС/6800760
АС/6800763
АС/6800779
АС/6800780
АС/8979366
АС/8979367
АС/8979368
АС/8979372
АС/8979373
АС/8979374
АС/8979375
АС/8979387
АС/8979388
АС/8979389
АС/8979393
АС/8979395
АС/8979397
АС/8979398
АС/8979399
АС/8979400
АС/8979401
АС/8979402
АС/8979404
АС/8979405
АС/8979406
АС/8979408
АС/8979409
АС/8979410
АС/8979412
АС/8979413
АС/8979416
АС/8979417
АС/8979418
АС/8979419
АС/8979420
АС/8979421
АС/8979432
АС/8979440
АС/8979499
АС/8979500
АС/8979508
АС/8979509
АС/8979510
АС/8979530
АС/8979542

АС/8979545
АС/8979551
АС/8979552
АС/8979553
АС/8979559
АС/8979560
АС/8979561
АС/8979565
АС/8979567
АС/8979569
АС/8979573
АС/8979575
АС/8979576
АС/8979588
АС/8979590
АС/8979593
АС/8979596
АС/8979598
АС/8979600
АС/8979606
АС/8979607
АС/8979609
АС/8979610
АС/8979611
АС/8979612
АС/8979613
АС/8979615
АС/8979619
АС/8979620
АС/8979626
АС/8979628
АС/8979629
АС/8979630
АС/8979631
АС/8979632
АС/8979635
АС/8979636
АС/8979637
АС/8979658
АС/8979660
АС/8979661
АС/8979662
АС/8979663
АС/8979664
АС/8979665
АС/8979666
АС/8979667
АС/8979668
АС/8979669
АС/8979670
АС/8979673
АС/8979674
АС/8979675
АС/8979676
АС/8979677
АС/8979678
АС/8979679
АС/8979680
АС/8979687
АС/8979688
АС/8979692
АС/8979693
АС/8979694
АС/8979696
АС/8979697

АС/8979698
АС/8979699
АС/8979700
АС/8979711
АС/8979712
АС/8979713
АС/8979714
АС/8979715
АС/8979719
АС/8979720
АС/8979721
АС/8979722
АС/8979723
АС/8979724
АС/8979725
АС/8979727
АС/8979728
АС/8979729
АС/8979730
АС/8979743
АС/8979744
АС/8979745
АС/8979746
АС/8979747
АС/8979748
АС/8979749
АС/8979750
АС/8979751
АС/8979752
АС/8979753
АС/8979754
АС/8979755
АС/8979756
АС/8979757
АС/8979758
АС/8979759
АС/8979760
АС/8979761
АС/8979762
АС/8979763
АС/8979764
АС/8979765
АС/8979766
АС/8979767
АС/8979768
АС/8979769
АС/8979770
АС/8979771
АС/8979772
АС/8979773
АС/8979774
АС/8979775
АС/8979776
АС/8979777
АС/8979778
АС/8979779
АС/8979780
АС/8979781
АС/8979782
АС/8979789
АС/8979797
АС/8979798
АС/8979799
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 28 СІЧНЯ

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

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

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Сімнадцятирічні
забивають 
і виграють

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР. Футбольна збірна України, скла-
дена з гравців до сімнадцяти років, здобула золоті нагороди
на традиційних міжнародних змаганнях на призи Асоціації «Бі-
лоруська федерація футболу» у Мінську, здолавши у фіналі
місцевих однолітків — 3:1.

На шляху до фіналу команда  під керівництвом Олександра
Петракова  зіграла внічию з Фінляндією, після чого здобула пе-
ремоги у трьох зустрічах поспіль. Адаптувавшись до синтетич-
ного покриття та взявши до уваги вказівки тренерського шта-
бу після першої осічки зі скандинавами, українці забили у во-
рота збірних Молдови, Грузії та Ізраїлю 11 м’ячів. Господарі
«Кубка розвитку» підійшли до вирішального протистояння зі
стовідсотковим показником, здолавши команди Ірану, Латвії,
Словаччини та Ізраїлю.

Візитною карткою «синьо-жовтих» на цих змаганнях ставали
забиті м’ячі на ранній стадії гри. У фіналі наша команда  вже
до одинадцятої хвилини двічі засмутила воротаря білорусів
Котова. Дубль на свій рахунок записав Кулаков, обидва рази
розстрілявши ворота суперників з близької відстані. Слід від-
дати належне «сябрам», які не знітилися після катастрофічно-
го початку і спромоглися відквитати гол у відповідь. На 20-й
хвилині Садовський замкнув вивірену передачу з правого
флангу.

По перерві  рахунок на табло міг змінитися в результаті
будь-якої з атак. Спочатку найреальнішу нагоду для віднов-
лення паритету втратили білоруси. Після розіграшу кутового
Ксенофонтов прострілив до штрафного, але Капов пробачив
помилку наших захисників і не влучив у ворота. За десять хви-
лин до фінального свистка вже гості перехопили м’яч на поло-
вині поля суперників, провели стрімку контратаку, і Кащук від-
правив м’яч у нижній кут воріт.

Таким чином, «синьо-жовті» втретє в історії своїх виступів
виграли «Кубок розвитку» у Мінську, всьоме здобувши медалі
престижного міжнародного турніру. Нагадаємо, востаннє наші
юнаки залишали білоруські змагання на коні чотири року тому,
обігравши у фіналі однолітків з Грузії — 2:0, повідомляє офі-
ційний сайт ФФУ.

Зазначимо, що, за підсумками турніру, Андрія Луніна було
визнано кращим голкіпером, а Андрія Кулакова — кращим
гравцем змагань.

фотофакт

Запорізькі греко-римляни підтримують
борцівську славу

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЙНО. Приємна но-
вина надійшла з Тегерана,  де
щойно завершився міжнарод-
ний турнір «Кубок Тахті» з віль-
ної й греко-римської боротьби,
36-й раз іранська земля зустрі-
чала найкращих борців з усьо-
го світу. Українські спортсмени
вибороли почесне друге місце
в командному заліку, поступив-
шись господарям. Скарбничку
збірної команди України попов-
нили вихованці Запорізької об-
ласної школи вищої спортивної

майстерності Ігор Дідик та
Олександр Шишман (тренери
Євгеній Чертков та Віктор Міхе-
єнко), які в особистому заліку
вибороли відповідно срібну та
бронзову медалі. У ваговій ка-
тегорії до 130 кг Ігор Дідик здо-
був чотири перемоги. У фіналі
він у рівній боротьбі поступився
іранському спортсмену. Ще
один запорізький спортсмен,
Олексій Чекаленко (80 кг), був
п’ятим.

Цього року запорізька школа
греко-римської боротьби від-
значає ювілей: інспектор фізич-
ної культури Запорізького

міськвідділу народної освіти
Олексій Фешотт, перший тре-
нер Олімпійського чемпіона
Якова Пункіна, 80 років тому
створив при міському Будинку
фізкультури секцію греко-рим-
ської боротьби. А зараз 13 за-
порізьких спортсменів входять
до складу збірної команди Ук-
раїни.

За словами начальника уп-
равління молоді, фізичної куль-
тури та спорту Запорізької
ОДА Наталії Власової, торік за-
порізькі борці довели, що є
найкращими в Європі й світі.
Так, Жан Беленюк став чемпіо-

ном світу в Лас-Вегасі (США),
Армен Варданян виборов
«срібло». На перших європей-
ських іграх в Баку Жан Беле-
нюк (85 кг) також був другим,
як і наймолодший представник
запорізької школи боротьби
Парвіз Насібов на чемпіонаті
Європи і світу серед молоді та
кадетів у Сараєво. Жан Беле-
нюк вже здобув  ліцензію на
участь у ХХХІ Олімпійських іг-
рах, ще п’ятеро запорізьких
борців мають змогу побороти-
ся за «перепустку» до Ріо-де-
Жанейро на ліцензійних турні-
рах.

ГРАЦІЇ В ГОЛЛІВУДІ. П’ять золотих
медалей з п’яти можливих виграла ук-
раїнська гімнастка Ганна Різатдінова
на перших  змаганнях олімпійського
циклу в Лос-Анджелесі (США).

Ганна Різатдінова виграла багато-
борство і всі окремі види. На цьому
турнірі спортсменка показала дві  но-
вих вправи: з м’ячем та стрічкою під
запальну самбу. Тренерський штаб
ухвалив рішення залишити з минулого
року вправу з обручем, яку поставили
практично перед самим чемпіонатом
світу, де спортсменка з ним виграла
бронзу.

Вікторія Мазур показала непоганий
десятий результат у багатоборстві і ви-
грала дві бронзи у вправах з м’ячем та
стрічкою. Серед  найближчих стартів
представниць художньої гімнастики —
міжнародний турнір «Міс Валентин»,
який пройде в Естонії вже 11 лютого, а
також Кубок України — з 18 по 22 лю-
того в Ужгороді.
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На Волині видали молитовник 
шрифтом Брайля

Валерій МЕЛЬНИК, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Важливий
видавничий проект для лю-
дей, які втратили можливість
бачити світ власними очима,
вперше в Україні реалізова-
ний державною мовою з бла-
гословення Святійшого Патрі-
арха Філарета.

Кошти на чотириста примір-
ників об’ємної книги, яка
дасть змогу незрячим само-

стійно звертатися до Творця із
усталеними молитвами, зібра-
ли Синодальний відділ соці-
ального служіння та благодій-
ності УПЦ Київського Патріар-
хату «Eleos-Ukraine», відділ
організації благодійності та
соціального служіння Волин-
ської єпархії УПЦ КП, Волин-
ський обласний осередок
Всеукраїнської молодіжної
громадської організації інвалі-
дів з вадами зору «Генерація
успішної дії».

Символічно, що презентація
унікального видання відбула-
ся в Києві, на території Свято-
Михайлівського Золотоверхо-
го монастиря. Саме з його
дзвіниці волинянин отець Іван
Сидор після побиття «Берку-
том» студентів у 2014-му
вперше після п’ятивікової пе-
рерви почав бити набат. Що
фактично стало першим кро-
ком до масової появи киян на
Майдані Незалежності, а по-
тім — і участі українців у мас-

штабних акціях протесту. Нині
за даними Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я, кіль-
кість незрячих людей у світі
становить близько 40 мільйо-
нів. В Україні  таких за неофі-
ційною статистикою  —  від 50
до 70 тисяч. Віднині вони ма-
ють молитовник доступним
для них шрифтом Брайля, ад-
же за потреби наклад видання
може бути істотно збільшений
без особливих технічних про-
блем. 


