
4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 1 5

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 7 грудня 2015 року
USD 2364.8624   EUR 2578.1730      RUB 3.4947     /    AU 251384.87      AG 3341.55      PT 199830.87     PD 124864.73

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА ВІВТОРОК, 8 ГРУДНЯ 2015 РОКУ №229 (5603)
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СТРАТЕГІЯ

НБУ пропонує
учасникам ринку
обговорити 
і переосмислити шляхи
подальшого розвитку 

ЦИФРА ДНЯ

НАТО цінує
прагматичну позицію

ПІДТРИМКА. Зустріч у Брюсселі міністра оборони Степана
Полторака із заступником Генерального секретаря НАТО Алек-
сандром Вершбоу вкотре спростувала поширювану кремлів-
ськими пропагандистами інформацію, що нібито НАТО
поступово втрачає інтерес до України та її проблем. Навпаки,
подібні зустрічі свідчать про високий рівень взаємної довіри та
підтримки.

Степан Полторак поінформував про ситуацію на сході Украї-
ни та ознайомив з процесом змін у роботі оборонного відомства
в напрямі подальшого реформування української армії відпо-
відно до стандартів НАТО, повідомляє прес-служба Міноборони. 

А Александр Вершбоу закликав відкинути ностальгію за ста-
рими часами, впевнено й цілеспрямовано йти уперед, рішуче й
послідовно викорінювати рудименти радянщини у відомстві. Й
запевнив українську сторону про готовність і надалі суттєво під-
тримувати Україну в реалізації її амбітних завдань та забезпе-
чувати політичну підтримку зусиль нашої держави у
встановленні миру на Донбасі.

ЦИТАТА ДНЯ

ЙоГаннес Ган:
«Боротьба 

з корупцією була, є і
залишається зверху
у нашому спільному

списку пріоритетів,
коли йдеться про

ситуацію в Україні».
Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства
про кроки до поліпшення економічного клімату 
в нашій країні

137,4 млн доларів 
становив, за даними ДФС, експорт

вітчизняної електроенергії до країн
Євросоюзу у січні-листопаді 2015 року
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3
ПРЕРОГАТИВА

В Україні з робочим візитом перебуває
віце-президент США Джозеф Байден.
Учора він зустрівся з вищим
керівництвом нашої держави, а сьогодні
виступить у Верховній Раді

«Попередня модель
місцевого самоврядування
провокувала сепаратизм»

ЕКсКлюзив. Один із авторів «Закону про місцеве
самоврядування» 1990 року аналізує сьогоднішній процес
децентралізації
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Як захиститися від гендерного насильства 
в умовах війни?
ПРОЕКТ. У східних областях України запрацювали мобільні групи соціально-психологічної  допомоги

Олена ОСОБОВА,  
«Урядовий кур’єр»

Фахівці соціальних служб
підконтрольної Україні час-

тини Луганської області відзна-
чають дві різноспрямовані тен-
денції: з одного боку, кількість
фактів насильства збільшилася,
з другого — кількість звернень

по допомогу від потерпілих і
жертв різко скоротилася. «За 
вісім місяців цього року на 15 те-
риторіях, підконтрольних укра -
їнському уряду, зафіксовано 422

звернення з приводу насильства
в сім’ї. Для порівняння: за 9 міся-
ців попереднього року на 33 те-
риторіях було зафіксовано 2874
звернення», — зазначає заві-

дуюча сектором сімейної полі-
тики департаменту соці-
ального захисту населення
облдержадміністрації Яна
Соловйова. 4
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ДОКУМЕНТИ

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 листопада 2015 р. № 993
Київ

Про утворення Міжвідомчої робочої групи 
з питань виконання плану заходів 
щодо реалізації Стратегії захисту 

та інтеграції в українське суспільство
ромської національної меншини на період 

до 2020 року
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів

щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ром-
ської національної меншини на період до 2020 року у складі згідно з додат-
ком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань вико-
нання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в україн-
ське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, що
додається.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 листопада 2015 р. № 993
СКЛАД 

Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів 
щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство

ромської національної меншини на період до 2020 року
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр культури, голова Міжвідомчої ро-

бочої групи
Заступник Міністра культури з питань європейської інтеграції, заступник

голови Міжвідомчої робочої групи
Заступник Міністра соціальної політики, заступник голови Міжвідомчої

робочої групи
Представник громадського об’єднання ромів, заступник голови Міжвідом-

чої робочої групи (за згодою)
Керівник структурного підрозділу Мінкультури, на який покладені функції

із забезпечення прав національних меншин, секретар Міжвідомчої робочої
групи

Заступник Міністра охорони здоров’я
Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко-

мунального господарства
Заступник Міністра освіти і науки
Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра закордонних справ
Заступник Міністра юстиції 
Заступник Голови Держстату
Заступник Голови Держгеокадастру
Заступник Голови Держкомтелерадіо
Заступник Голови ДМС
Заступники голів обласних, Київської міської держадміністрацій 
Заступник голови державної служби зайнятості (за згодою)
Представник Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних

меншин і міжнаціональних відносин (за згодою)
Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

(за згодою)
Народні депутати України (за згодою) 
Представники громадських організацій (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 листопада 2015 р. № 993
ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу робочу групу з питань виконання плану заходів 
щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство

ромської національної меншини на період до 2020 року
1. Міжвідомча робоча група з питань виконання плану заходів щодо реа-

лізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської на-
ціональної меншини на період до 2020 року (далі — Міжвідомча робоча
група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів
України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і
законами 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 Міжвідомчої робочої групи є:
1) забезпечення координації дій між органами виконавчої влади та гро-

мадськими  організаціями ромів з питань інтеграції ромської національної
меншини в українське суспільство;

2) здійснення моніторингу виконання плану заходів щодо реалізації Стра-
тегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної мен-
шини на період до 2020 року;

3) підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності орга-
нів виконавчої влади з питань забезпечення інтеграції ромської національної
меншини в українське суспільство.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) сприяє підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади

під час формування та реалізації загальнодержавної та регіональної політики
з питань інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство;

2) здійснює моніторинг стану реалізації Стратегії захисту та інтеграції в ук-
раїнське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року,
схваленої Указом Президента України від 8 квітня 2013 р. № 201 (далі —
Стратегія), та плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в
українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020
року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 ве-
ресня 2013 р. № 701 (далі — план заходів), та залучає до такої роботи пред-
ставників ромської національної меншини;

3) аналізує причини невиконання завдань, передбачених Стратегією та
планом заходів, а також готує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо розв’язання виявлених проблем;

4) залучає представників громадських об’єднань ромів до проведення мо-
ніторингу з реалізації Стратегії та плану заходів, а також до підготовки про-
позицій щодо їх ефективного виконання;

5) розробляє та подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо визначення механізмів адаптації завдань, передбачених Стратегією та
планом заходів, до потреб ромської громади окремого регіону;

6) забезпечує обговорення актуальних питань реалізації Стратегії та плану
заходів з представниками органів виконавчої влади, громадських об’єднань
ромів, інших установ та організацій;

7) вивчає та сприяє запровадженню позитивного досвіду іноземних дер-
жав з питань інтеграції ромів;

8) сприяє налагодженню співробітництва з міжнародними організаціями,
програмами і фондами з метою виконання завдань, визначених Стратегією
та планом заходів. 

5. Міжвідомча робоча група має право:
1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, ор-

ганів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інфор-
мацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організа-
цій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, пред-
ставників громадськості та засобів масової інформації (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань
постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших за-
ходів.

6. Міжвідомча робоча група під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
громадськими об’єднання ромів, правозахисними організаціями, підприєм-
ствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Кабінет Мініс-
трів України.

Головою Міжвідомчої робочої групи є Віце-прем’єр-міністр України — Мі-
ністр культури.

Персональний склад Міжвідомчої робочої групи затверджує голова.
Голова Міжвідомчої робочої групи має право у разі потреби вносити зміни

до її персонального складу.
Голова Міжвідомчої робочої групи має заступників. 

8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться
за рішенням її голови не рідше, ніж один раз на півроку.

Засідання Міжвідомчої робочої групи веде її голова, а в разі його відсут-
ності — заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої робочої
групи забезпечує її секретар.

Секретарем Міжвідомчої робочої групи є керівник структурного підрозділу
Мінкультури, на який покладені функції із забезпечення прав національних
меншин.

Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на
ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Міжвідомча робоча група розробляє пропозиції (ре-
комендації) з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції (рекомендації) вважаються схваленими, якщо за них проголо-
сувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої
групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на за-
сіданні.

Пропозиції (рекомендації) Міжвідомчої робочої групи оформлюються про-
токолом засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар і
надсилають його всім членам Міжвідомчої робочої групи та Кабінетові Мі-
ністрів України.

Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомен-
дації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається
до протоколу засідання.

10. Пропозиції (рекомендації) Міжвідомчої робочої групи можуть бути реа-
лізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект
якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Міжвідомча робоча група у роботі використовує бланк із своїм найме-
нуванням.

12. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої
робочої групи здійснює структурний підрозділ Мінкультури, на який покла-
дені функції із забезпечення прав національних меншин, із залученням сек-
ретаріату Міжвідомчої робочої групи — консультативно-дорадчого органу
при Мінкультури, діяльність якого регулюється окремим положенням.

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 грудня 2015 р. № 996
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. 
№ 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №

1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального
будівництва» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374; 2007 р., №
41, ст. 1624; 2010 р., № 39, ст. 1307, № 92, ст. 3275; 2011 р., № 41, ст. 1693,
№ 42, ст. 1723, № 99, ст. 3633, № 101, ст. 3703; 2012 р., № 89, ст. 3601, № 92,
ст. 3732, № 95, ст. 3853, № 100, ст. 4054; 2013 р., № 11, ст. 417, № 64, ст.
2324, № 66, ст. 2387, № 76, ст. 2825, № 86, ст. 3186, № 92, ст. 3388, № 99 ст.
3630; 2014 р., № 2 ст. 36) і від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення по-
передньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні
кошти» (Офіційний вісник України, 2014 p., № 34, ст. 916, № 76, ст. 2151, №
92, ст. 2653, ст. 2654, № 97, ст. 2782; 2015 р., № 62, ст. 2032) — із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р.
№ 959, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. № 996

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117
1. Пункт 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р.
№ 1764, доповнити абзацом такого змісту:

«Для виконання робіт з будівництва житлового комплексу по вул. О. Тру-
тенка, 3, у м. Києві з метою забезпечення житлом військовослужбовців СБУ,
які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, зокрема за-
знали поранень та перебувають на обліку громадян, що потребують поліп-
шення житлових умов, членів сімей військовослужбовців СБУ, які загинули
під час проведення антитерористичної операції, замовники у 2015 році мо-
жуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 70 відсот-
ків вартості робіт за договором (контрактом) на строк не більш як три мі-
сяці.».

2. Абзац перший пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23
квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і по-
слуг, що закуповуються за бюджетні кошти» після слів «обороноздатності
держави» доповнити словами «, робіт з будівництва житлового комплексу
по вул. О. Трутенка, 3, у м. Києві в 2015 році з метою забезпечення житлом
військовослужбовців СБУ, які безпосередньо брали участь в антитерорис-
тичній операції, зокрема зазнали поранень та перебувають на обліку грома-
дян, що потребують поліпшення житлових умов, членів сімей військовос-
лужбовців СБУ, які загинули під час проведення антитерористичної опера-
ції».

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 листопада 2015 р. № 1239-р
Київ

Про затвердження складу наглядової ради
та ревізійної комісії публічного акціонерного 

товариства «Українська залізниця»
Затвердити склад наглядової ради та ревізійної комісії публічного акціо-

нерного товариства «Українська залізниця» згідно з додатками 1 і 2.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 25 листопада 2015 р. № 1239-р
СКЛАД

наглядової ради публічного акціонерного товариства
«Українська залізниця»

Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 25 листопада 2015 р. № 1239-р
СКЛАД

ревізійної комісії публічного акціонерного товариства
«Українська залізниця»

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 2 грудня 2015 р. № 1246-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених

Міністерству інфраструктури на 2015 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України

здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
Міністерству інфраструктури на 2015 рік у загальному фонді державного
бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом:

зменшення обсягу видатків на оплату праці за програмою 3109010 «Здійс-
нення державного контролю з питань безпеки на транспорті» на 2 400 тис.
гривень;

збільшення обсягу видатків на оплату праці за програмою 3101010 «За-
гальне керівництво та управління у сфері інфраструктури» на 2 400 тис. гри-
вень.

2. Забезпечити:
Міністерству інфраструктури — погодження перерозподілу видатків дер-

жавного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комі-
тетом 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

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 грудня 2015 р. № 1247-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених

Міністерству освіти і науки на 2015 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
Міністерству освіти і науки на 2015 рік у загальному фонді державного бюд-
жету, перерозподіл видатків державного бюджету у сумі 8000 тис. гривень
шляхом:

1) зменшення обсягу видатків споживання:
за програмою 2201020 «Забезпечення організації роботи Національного

агентства із забезпечення якості вищої освіти» на 800 тис. гривень (з них оп-
лата праці — 400 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв
— 254,8 тис. гривень);

за програмою 2201130 «Підготовка робітничих кадрів у професійно-тех-
нічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, їх методичне
забезпечення» на 1797 тис. гривень (з них оплата праці — 1274,2 тис. гри-
вень);

за програмою 2201150 «Підготовка кадрів вищими навчальними закла-
дами I—II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на
5403 тис. гривень;

2) встановлення видатків розвитку за програмою 2201160 «Підготовка
кадрів вищими навчальними закладами III—IV рівнів акредитації та забезпе-
чення діяльності їх баз практики» в сумі 8000 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків дер-

жавного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комі-
тетом 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

ГВОЗДЄВ 
Юрій Валерійович 

— директор департаменту державної 
власності Мінінфраструктури 

КОРЖ 
Руслан Адольфович 

— заступник Міністра економічного 
розвитку і торгівлі 

МЕЛЬНИК 
Олег Володимирович  

— директор департаменту фінансів 
виробничої сфери та майнових відносин 
Мінфіну 

ПАРАКУДА 
Олег Васильович 

— перший заступник Міністра Кабінету 
Міністрів України 

ПАРФЕНЕНКО 
Дмитро Миколайович 

— перший заступник Голови Фонду 
державного майна 

СНІТКО 
Микола Петрович 

— заступник Міністра інфраструктури  

ШУЛЬМЕЙСТЕР 
Володимир Юрійович 

— перший заступник Міністра 
інфраструктури 

 

 

 

 

 
ДОРОШ 
Руслан Андрійович 

— начальник відділу контролю транспортно-
промислового комплексу департаменту 
контролю у сфері матеріального 
виробництва та фінансових послуг 
Держфінінспекції  

МАТЮШЕНКО 
Юрій Валерійович 

— завідуючий відділом фінансового 
планування діяльності об’єктів державного 
сектору економіки Департаменту з питань 
ефективного управління об’єктами 
державної власності Секретаріату Кабінету 
Міністрів України 

САНАЛАТІЙ 
Віктор Іванович 

— заступник начальника Управління 
контролю та внутрішнього аудиту — 
начальник відділу внутрішнього аудиту 
регіональних відділень Фонду державного 
майна  

ФЕДОРЕНКО 
Олександр Георгійович 

— директор департаменту державної 
політики в галузі залізничного транспорту 
Мінінфраструктури 

ХМІЛЬ 
Роман Володимирович 

— директор департаменту стратегічного 
розвитку дорожнього ринку  
та автомобільних перевезень 
Мінінфраструктури 

 

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Крулік Василя Ва-
сильовича, який зареєстрований: м. Чернівці, вул. В. Александрі, 44/2,
як відповідача, по справі за позовом ТзОВ «Кредекс Фінанс» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відкладено на 17.12.2015 року о 10:00 годин у при-
міщенні Садгірського районного суду м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі Вашої неявки в судове засі-
дання справу буде розглянуто у Вашу відсутність за наявними мате-
ріалами.

Суддя Тріска А. І.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Айєд Факхер,
що 10 грудня 2015 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 03037, м.
Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб.15, відбудеться судове засідання
в цивільній справі за позовом ПрАТ «СК «Провідна» до Вас, як
відповідача, про відшкодування збитків в порядку регресу.

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

Суддя Усатова І. А.

ОГОЛОШЕННЯ
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реклама. оголошення

Попаснянський районний суд Луганської обл. викликає як відповідача у 
судове засідання на 16.12.2015 о 09.00 для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості з Песцової Оль-
ги Миколаївни.

Суддя Архіпенко А.В.
Біловодський районний суд Луганської обл.  викликає як відповідача у су-

дове засідання на 17.12.2015 о 16.30 для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості з Дубовика Єв-
гена Івановича.

Суддя Карягіна В.А.
У разі неявки відповідачів  у призначений час або неповідомлення про 

причини неявки справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними до-
казами.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються 
належним чином повідомленими про час, день та місце проведення судо-
вого засідання.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Укртелеком продовжує роботи з модернізації та покращення інформаційно-

довідкових сервісів, розширюючи їх можливості, зокрема розширюється гео-
графія пошуку інформації за єдиним номером «109». У більшості регіонів кра-
їни уже працює оновлений сервіс, а 15 грудня він стане доступним і абонентам 
Дніпровського та Західного регіонів.

З 15 грудня 2015 року ПАТ «Укртелеком» вводить тарифи на контент-по-
слуги «Інформаційно-довідкові послуги за номерами 109 та 1509» для всіх ка-
тегорій споживачів Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, 
Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, 
Хмельницької та Чернівецької філій ПАТ «Укртелеком».

Вартість послуги про номер телефону за повними даними за номером 109 
складає 0,96 грн. з ПДВ за одну довідку, а за неповними даними та інші контент-
послуги за номером 1509 — 5 грн. з ПДВ за одну довідку.

Тарифікація відбувається після надання абоненту можливості підтвердити 
згоду на отримання послуги чи відмовитись від її надання.

Нагадуємо, що отримати інформацію про послуги і тарифи Укртелекому 
можна також за телефоном Контакт-центру 0-800-506-800 (дзвінки з мереж 
українських операторів безкоштовні). Безоплатну довідку про номери телефо-
нів за повними даними абонентів мереж фіксованого телефонного зв’язку мож-
на отримати за номерами:
•	 0 800 501 109 для Вінницької, Житомирської, Київської, Черкаської та Чер-

нігівської областей;
•	 0 800 502 109 для Полтавської, Сумської та Харківської областей;
•	 0 800 503 109 для Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей;
•	 0 800 504 109 для Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, 

Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей;
•	 0 800 508 109 для Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном Контакт-центру 
0-800-506-800 (безкоштовно з усіх телефонів в межах України) або на 
веб-сайті www.ukrtelecom.ua.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
на ліквідацію ПАТ «БАНК КАМБІО» оголошує відкриті торги (аукціон) 

з продажу активів ПАТ «БАНК КАМБІО», шляхом відступлення прав вимоги 
за кредитами іншим фінансовим установам, який проводитиметься 

на електронному торговому майданчику Української універсальної біржі 
(http://www.uub.com.ua) 

№ 
лоту

Право вимоги  
за кредитним 

договором

Початкова вартість 
продажу, грн.  

(без урах. ПДВ)

Гарантійний  
внесок, грн.  

(без урах. ПДВ)

19 22/10-2013 791 306,89 79 130,69
20 032/1-2011/980 5 302 609,90 530 260,99
21 003/1-2011/980 1 674 482,14 167 448,21
22 648/02 -2011 14 812 996,31 1 481 299,63

Умови продажу:
1. Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення аукціонів в 

електронній формі з продажу активів банків, щодо яких Фондом гаранту-
вання вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури 
ліквідації, та Регламенту організації та проведення торгів на електронно-
му майданчику Української універсальної біржі. Порядок прийняття учас-
ті в аукціоні в електронній формі та детальний опис активів розміщений на 
веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua. 

2. Учасниками аукціону можуть бути юридичні особи (фінансові устано-
ви — банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок). 

3. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників. 
4. Учасники аукціону сплачують:
— реєстраційний внесок — 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) гривень 00 

копійок (в т.ч. ПДВ), на поточний рахунок № 26000000001643 в ПАТ «КРЕ-
ДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач — 
Українська універсальна біржа;

— гарантійний внесок — 10% (десять відсотків) від початкової ціни про-
дажу лота (без ПДВ) на поточний рахунок № 26007000000380 в ПАТ «КРЕ-
ДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач — 
Українська універсальна біржа. 

5.Засоби платежу — грошові кошти в національній валюті України.
6.Крок аукціону — 1 % (один відсоток) від початкової ціни лота. 
7.Витрати по організації та проведенню аукціону покладаються на по-

купця (переможця аукціону), який в момент подання заяви на участь в аук-
ціоні укладає договір про умови участі в аукціоні з Виконавцем, і склада-
ють 4 % від ціни продажу лоту.

8.Переможець аукціону повинен підписати протокол аукціону, договір 
про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами за-
безпечення виконання зобов’язань та провести повний розрахунок з про-
давцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення 
аукціону. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зарахову-
ється до ціни продажу майна, що підлягає сплаті. Банківські реквізити про-
давця: ПАТ «БАНК КАМБІО», код ЄДРПОУ 26549700, п/р №32075420101 в 
ГУ НБУ по м. Києву і Київській області; Код банку 321024.

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, 
можна щодня, крім вихідних днів, з 09.00 до 18.00, попередньо зателефо-
нувавши за телефоном: (095)662-99-69.

Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 23.12.2015 року.
Місце проведення аукціону (у формі електронних торгів): www.uub.com.ua.
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. 

Б.Хмельницького, 55, к. 413 та закінчується 17.12.2015р. о 17 год. 00 хв. 
Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: 

01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 55, оф. 413, тел. (044) 278-04-27, 
щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 17.00.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
на ліквідацію ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КБ «ЕКСПОБАНК» 

оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі 
ПАТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на електронному торговельному майданчику 

Товарної біржі «ПОЛОНЕКС» (www.polonex.com.ua)

Найменування активу Кількість Початкова ціна продажу 
усіх лотів грн. (без ПДВ) 

Кредитні договори з фізичними особами, 
юридичними особами 37 44 218 560,13

Місцезнаходження активів: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24, тел: (044) 501-24-08
—  Лоти виставляються до продажу на другі торги зі зниженням початкової 

вартості на 10%-30% 
Дата та час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 
22.12.2015 року.
Час завершення відкритих торгів (аукціону) може продовжуватися щоразу на 5 
хвилин, з часу внесення пропозиції учасником про ціну, у випадку, якщо учасни-
ком було внесено пропозицію щодо вартості майна менше як за 5 хвилин до за-
кінчення аукціону, і так доти, доки не буде визначено учасника, що запропону-
вав найвищу ціну.
Місце проведення відкритих торгів в електронній формі: www.polonex.com.ua
Кінцевий строк прийняття заявок на участь: 17.12.2015 о 17 год. 00 хв.
Ознайомлення з майном проводиться за його місцезнаходженням в робочі дні з 
10.00 до 16.00 після реєстрації учасника відкритих торгів (аукціону) та укладання 
договору про конфіденційність. 

Умови продажу:
— Кожний учасник відкритих торгів (аукціону), який реєструється на участь у від-
критих торгах (аукціоні), приймає «Правила проведення відкритих торгів (аукціо-
нів) з продажу майна банків, щодо яких прийнято рішення про здійснення проце-
дури ліквідації», текст яких розміщені на веб-сайті Організатора відкритих торгів 
(аукціону). Учасник відкритих торгів (аукціону) зобов’язаний, у разі визнання йо-
го переможцем, сплатити Організатору винагороду у суммі 3%(три відсотки) за 
проведення відкритих торгів (аукціону) шляхом вирахування суми із гарантійного 
внеску переможця відкритих торгів (аукціону).
— Відкриті торги (аукціон) відбудуться за наявності хоча б одного учасника.
Розмір реєстраційного внеску становить: 510 грн. 00 коп. (п’ятсот десять гривень 
00 копійок)без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску — 10% від початкової ціни лота.
Реєстраційний та гарантійний внески учасників відкритих торгів (аукціону) вно-
сяться на поточний рахунок Товарної біржі «ПОЛОНЕКС»: №26507052732965 в 
ПАТ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві, МФО 300711, код ЄДРПОУ 39205429. 
Крок аукціону: 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України.
Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоколу про проведення 
аукціону укладає договори відступлення прав вимоги за кредитним договором 
та договорами виконання зобов’язань. Переможець відкритих торгів (аукціону) 
зобов’язаний провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських 
днів з дня наступного після закінчення аукціону. 
Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нота-
ріальним посвідченням договорів виконання зобов’язань покладаються на покуп-
ця-переможця відкритих торгів (аукціону). 
Банківські реквізити продавця: АТ «КБ « «ЕКСПОБАНК», код за ЄДРПОУ 09322299, 
р/р 32074419801 в ГУ НБУ по м. Києву і Київській області, МФО 321024.
Організатор відкритих торгів (аукціону) в електронній формі: Товарна бірж а 
«П ОЛОНЕКС»: 01601, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33-Б, 3 по-
верх, офіс 4; тел.: (044) 223-40-27, графік роботи: з понеділка по п’ятницю: з 
09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) та їх реєстрація прово-
диться Організатором відкритих торгів (аукціону) на веб-сайті Організатора —  
www.polonex.com.ua — з подальшим наданням оригіналів заяв на участь у від-
критих торгах (аукціоні) з завіреними копіями документів за адресою: м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська, 33-Б, 3 поверх, офіс 4, тел.: (044) 223-40-27, з 09 год. 
00 хв. до 17 год. 00 хв. (щоденно, крім вихідних та святкових), починаючи з дня пу-
блікації цього оголошення.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК» оголошує відкриті торги (аукціон) 

з продажу активів, шляхом відступлення прав вимоги за кредитами 
іншим фінансовим установам, який проводитиметься на електронному 

торговому майданчику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКГ МОНІТОРИНГ» (скорочене офіційне найменування —  

ТОВ «АУКЦІОН.ЮА») (https://www.aukzion.com.ua) 
Лот № 3125 Право вимоги за кредитним договором №297/1/13-KLMV — поч. ці-
на продажу 8 392 374,00 грн., гар. внесок 839 237,40 грн.;
Лот № 3126 Право вимоги за кредитним договором №107/12-KL — поч. ціна 
продажу 7 430 283,00 грн., гар. внесок 743 028,30 грн.;
Лот № 3127 Право вимоги за кредитними договорами №031/09/Z та №032/09/Z 
— поч. ціна продажу 421 081,20 грн., гар. внесок 42 108,12 грн.;
Лот № 3128 Право вимоги за кредитними договорами №28/14/KLMB та №29/14/KLMB 
— поч. ціна продажу 1 219 096,00 грн., гар. внесок 121 909,60 грн.
Лоти № 3125-3127 виставляються до продажу на повторні (другі) торги із зни-
женням початкової ціни на 10%.

Лот № 3128 виставляється до продажу на повторні (треті) торги із зниженням 
початкової ціни на 20%.

Місцезнаходження об’єктів продажу: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 
буд. 17/52.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна 
з 09.00 до 18.00 год. за їх місцезнаходженням, після реєстрації учасника від-
критих торгів (аукціону), сплати гарантійного внеску та укладення договору про 
конфіденційність, попередньо зателефонувавши за номером (044) 495-81-92.
Умови продажу:
1. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінан-
сові установи — банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спі-
лок). 2. Аукціонні торги відбудуться за наявності не менше ніж одного учасника. 
3. Відкриті торги (аукціон) проводяться відповідно до Правил проведення від-
критих торгів (аукціону) та Умов проведення відкритих торгів (аукціону), розмі-
щених на сайті Організатора. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити Ор-
ганізатору винагороду за проведення аукціону, згідно з підписаним договором з 
Організатором. 4. Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоко-
лу про проведення аукціону укладає договори відступлення прав вимоги за кре-
дитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань. Усі ви-
трати, пов’язані з підписанням цих договорів, покладаються на покупця — пе-
реможця аукціону. 5. Засоби платежу — грошові кошти в національній валюті 
України. 6. Крок аукціону — 1% від початкової ціни продажу за окремим лотом. 
7. Розмір реєстраційного внеску — 500 грн. 00 коп., по кожному лоту окремо. 
8.Розмір гарантійного внеску — 10% від початкової ціни. Реєстраційні та гаран-
тійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ТОВ «АУКЦІ-
ОН.ЮА», код ЄДРПОУ 38811542, п/р 26004520594400 в АТ «УкрСиббанк», МФО 
351005. 9. Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті ТОВ 
«АУКЦІОН.ЮА» (www.aukzion.com.ua), починаючи з 08.12.2015 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплата ре-
єстраційного внеску — до 17:00 год. 14.12.2015 року. Оплата гарантійного вне-
ску до 17:00 год. 18.12.2015 року.
Подача електронних заявок на аукціон учасниками, які пройшли кваліфікацій-
ний відбір на сайті Організатора з 09.30 год. до 10.00 год. 22.12.2015 року.
Час проведення аукціону: з 10 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. 22.12.2015 року.
Місце проведення відкритих торгів (аукціону) у формі електронних торгів:  
www.aukzion.com.ua.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) /реєстрація учасників/ буде 
проводитись на веб-сайті ТОВ «АУКЦІОН.ЮА» (www.aukzion.com.ua).
Організатор відкритих торгів (аукціону): ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», 01042, м. Київ, 
вул. Вітряні Гори, 21/7 (літера А), тел. (044) 392-19-73, (098) 297-39-45 працює 
щоденно, крім вихідних з 09.00 до 18.00.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя 

Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання відповідачів:

185/9209/15-ц Хоменкова Сергія Сергійовича;

185/9863/15-ц Щетініну Наталію Миколаївну;

185/9156/15-ц Корнілова Андрія Олександровича; 

185/9680/15-ц Самойлову (Грекову) Ольгу Василівну; 

185/9251/15-ц Манюха Андрія Володимировича, 

за позовом: ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за 

кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідачів: м.Донецьк.

Судові засідання призначено на 16.12.2015 року о 16-00 год. за адре-

сою: м.Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа згідно з вимогами 

ЦПК України може бути розглянута за його відсутністю.

Троїцьким районним судом Луганської області викликаються до суду:
— Лєбєдєв Володимир Вячеславович (останнє відоме місце про-

живання: 91026, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Амурська, буд. 4) 
на 09 годин 00 хвилин 16.12.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 433/2428/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

— Знахарев Ігор Олександрович (останнє відоме місце проживан-
ня: 91050, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Левченко, буд. 18, кв. 48) 
на 09 годин 30 хвилин 16.12.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 433/2411/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

— Герасимчук Денис Миколайович (останнє відоме місце прожи-
вання: 91057, Луганська обл., м. Луганськ, кв. Волкова, буд. 25, кв. 16) 
на 10 годин 00 хвилин 16.12.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 433/2408/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

— Пушкарьова Антоніна Дмитрівна (останнє відоме місце прожи-
вання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Гагаріна, буд. 13а, 
кв. 30) на 11 годин 00 хвилин 16.12.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 433/2410/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Ляшенко М.А.

Втрачені атестат про середню освіту на ім’я Фріш Олени Борисівни 
АВ №012961, виданий СШ №102 м. Кривий Ріг 17.06.1995 р.; диплом ІПВЕ 
№ 003088, виданий Криворізьким медичним училищем 27.06.1997 р.; диплом 
ХА №17378498, виданий Національною Фармацевтичною Академією України 
28.02.2002 р., вважати недійсними.

Державне агентство резерву України оголошує аукціон 
з реалізації зерна. Аукціон відбудеться 29 грудня 2015 р. о 
15:00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення 
аукціону: Будиліна І.М. (235-17-42), Гоняний Л. В. (234-85-35).

Детальна інформація про умови проведення аукціону роз-
міщена на офіційному веб-сайті Держрезерву України — 
www.gosrezerv.gov.ua

Котовський міськрайонний суд Одеської області(по 
цивільній справі за позовом Гнатюк Валентини Іванів-
ни до Тишковської Алли Василівни, Царьова Дениса 
Петровича про позбавлення батьківських прав, при-
значення опікуна та піклувальника (треті особи — ор-
ган опіки та піклування Котовської міської ради Одесь-
кої області за участю Котовського міжрайонного про-
курора Одеської області) викликає до суду в якості 
відповідача: Царьова Дениса Петровича на підставі ст. 
74 ЦПК України.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Ко-
товського міськрайсуду за адресою: 66300, Одесь-
ка область, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 92 на 
23 грудня 2015 року на 09 годин 20 хв.

У разі неявки в судове засідання справа буде 
розглянута за відсутності відповідача Царьова Де-
ниса Петровича.

Суддя А. К. Вергопуло 

Новоайдарський районний суд викликає Білоусова Івана Васильовича, 
21 квітня 1984 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Жовтнева, буд. 8, кв. 12, як відповідача в 
судове засідання з цивільної справи №419/1948/15-ц за позовом Білоусо-
вої Вікторії Олександрівни до Білоусова Івана Васильовича про розірван-
ня шлюбу, що відбудеться «11» грудня 2015 року о 09.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає 10 грудня 
2015 року о 13:00 в якості відповідача — Іващенка Олега Вікторовича 
по цивільній справі за позовом про стягнення заборгованості (справа 
№ 2/489/2876/15), позивач — Публічне акціонерне товариство «Дель-
та Банк», відповідач — Іващенко Олег Вікторович.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Мико-
лаївська, 17, зала № 15.

Суддя Н. С. Тихонова

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача 
Зайцева Олександра Володимировича на судове засідання для розгляду 
цивільної справи за позовом ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КО-
МЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Зайцева Олександра Володимиро-
вича про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного су-
ду Луганської області 09.12.2015 р. о 13 год. 00 хв. 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 України.

Суддя В. М. Шкиря

Бериславський районний суд Херсонської області викликає як від-
повідача Трофименко Тетяну Олексіївну по цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Трофименко Тетяни Олексіївни про стяг-
нення заборгованості. Слухання справи призначено на 11.12.2015 ро-
ку о 08.30 год. в приміщенні Бериславського районного суду Херсон-
ської області за адресою: м. Берислав Херсонської області, вул. Лені-
на, 249, тел. (05546) 7-37-57. У разі неявки в судове засідання справа 
буде розглянута за Вашої відсутності.

Суддя М. О. Кириленко

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова 
викликає Бабій Любов Петрівну, Бабій Дмитра Рос-
тиславовича, Бабій Владислава Ростиславовича як 
відповідачів на судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Бабій Любові Петрівни, Бабій Дмитра 
Ростиславовича, Бабій Владислава Ростиславови-
ча, третя особа: Орджонікідзевський РВ у м. Хар-
кові ГУ ДМС у Харківський обл., про визнання осіб 
такими, які втратили право користування житло-
вим приміщенням, яке відбудеться 11.12.2015 р. о 
14.30 у приміщенні суду в кабінеті № 10-11. У ра-
зі неявки відповідача до суду в зазначений день і 
час без поважних причин або в разі неповідомлен-
ня суду про причини неявки, справу буде розгляну-
то за відсутності відповідача на підставі наявних у 
справі доказів.

Суддя М.І. Маслов

Іванківський районний суд Київської облас-
ті викликає Кононенка Руслана Анатолійови-
ча як відповідача по цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 15.12.2015 
року об 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за 
адресою: 07201, Київська область, смт Іванків, 
вул. І. Проскури, 14 а.

У разі неявки відповідача в судове засідан-
ня слухання справи буде відбуватися за його 
відсутністю. Крім того, суд роз’яснює відпові-
дачу про його обов’язок повідомити суд про 
причини неявки.

Суддя А.А. Корчков

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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реклама. оголошення

Ізюмський міськрайонний суд м. Ізюма (адреса: Харків-
ська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52, суддя Вергун І. В),
викликає представника Лізінгової компанії ТОВ «ІГК», яка
розташована: м. Київ, вул. Звіринецька, 63, як відповідача
на судове засідання, призначене на 16 грудня 2015 року
на 09-00 годину по справі № 623/4755/15-ц
2/623/1257/2015 за позовом Мнушко Григорія Івановича
до Лізингової компанії ТОВ «ІГК» про захист прав спожи-
вачів, розірвання договору майнового лізингу, стягнення
коштів.

Явка представника Лізінгової компанії ТОВ «ІГК» є
обов’язковою.

У разі неявки відповідача до суду оголошення вважати
належним повідомленням.

Суддя І. В. Вергун

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «Приват-
банк» до:

- Кондрашина Анатолія Костянтиновича, про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі Кондрашин
Анатолій Костянтинович, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Приозерна,
буд. 66, викликається на 15 грудня 2015 року на 08 го-
дину 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по
суті;

- Полякова Леоніда Вікторовича, про стягнення забор-
гованості. Відповідач у справі Поляков Леонід Вікторо-
вич, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Нахимова, буд. 26, викли-
кається на 15 грудня 2015 року на 08 годину 10 хвилин
до суду для участі у розгляді справи по суті;

- Кондратьєвої Крістіни Георгіївни, про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі Кондратьєва Крістіна
Георгіївна, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Приозерна, буд. 80, викли-
кається на 15 грудня 2015 року на 08 годину 20 хвилин
до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н.О.

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 30.12.2015 р. о 15-30 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Цопи Володи-
мира Олександровича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Цопу Володимира Олексан-
дровича з’явитися до суду на вказані дату і час. У ви-
падку неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Михайлівський районний суд повідомляє Бондарчук
Олександра Олеговича, який проживає за адресою: Ки-
ївська область, Київський район, м. Київ, вул. Дружби
народів, 7/159, про те, що 22 грудня 2015 року о 09 го-
дині 00 хвилин призначено слухання цивільної справи
за позовом Бондарчук Павла Івановича до Бондарчук
Олександра Олеговича про стягнення аліментів на утри-
мання батька. З опублікуванням оголошення про ви-
клик, відповідач по вказаній справі Бондарчук
Олександр Олегович вважається повідомленим про час
та місце розгляду цивільної справи і у випадку його не-
явки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя А. М. Ворожбянов

Дніпровський районний суд викликає на 09-00

год. 21.12.2015 р. в зал с/з № 502, вул. Маяков-

ського, 6/29 у м. Херсоні, відповідача: Разумова

Дмитрія Владиславовича за позовною заявою Лома-

кіної Наталії Анатоліївни до Разумова Дмитрія Вла-

диславовича про розірвання договору оренди землі.

В разі неявки справу буде розглянуто за відсут-

ності відповідача.

Суддя В. Решетов

Любарський районний суд Житомирської області
викликає Пахомову Тетяну Євгеніївну, 1967 року на-
родження, як відповідача у цивільній справі за по-
зовом Рудевича Володимира Юрійовича про
визнання особи такою, що втратила право на корис-
тування житловим приміщенням. Судове засідання
відбудеться 16 грудня 2015 року о 09 годині 00 хви-
лин за адресою: смт Любар, вул. Незалежності, 36,
Житомирська область.

Суддя І. І. Замега

Дегтярева Наталія Павлівна, останнє відоме місце
проживання: Київська обл., Яготинський р-н, с. Су-
лимівка, вул. Кравченка, 129, викликається до Яго-
тинського районного суду Київської області як
відповідач в цивільній справі за позовом публічного
акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» до Дегтяре-
вої Наталії Павлівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 09 годині 30 хвилин
16 грудня 2015 року в приміщенні суду за адресою:
Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 67. У
разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Ю.В.Бурзель

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 18.12.2015 року о 10 год.
30 хв., каб. № 48, відповідача Рибалка Вадима Ана-
толійовича за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Рибалка В.А. про стягнення заборгованості.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами.

Суддя І.Й.Наумова

Втрачений Судновий білет на судно «Крим»,

рег. № 3-160267, реєстраційний № УЛА-0319к, ви-

даний Борис Г.С., 

вважати недійсним.

Втрачені реєстраційні документи на сільськогосподар-
ську техніку, що належить ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль»,
а саме:

— свідоцтв про реєстрацію: ЕА058940, ЕА058950,
ЕА058949, ЕА058948, ІС000436.

— номерних знаків: 59405АА, 59412АА, 59411АА,
59410АА, 61923АА, вважати недійсними.

До Гуляйпільського районного суду Запорізької

області викликаються відповідачі Рафальська Ольга

Михайлівна, Лаврів Володимир Михайлович по ци-

вільній справі №315/765/15-ц за позовом Лаврів

Ганни Миколаївни про визнання права власності на

земельну ділянку (пай) в порядку спадкування, на

16 грудня 2015 року на 09 годину 30 хвилин.

Суддя Телегуз С. М.

Апеляційний суд Житомирської області викликає в
судове засідання Шкуропата Володимира Марковича
як позивача у цивільній справі № 296/3734/13-ц за по-
зовом Шкуропата Володимира Марковича до Тимо-
фієнка Дмитра Олександровича про визнання права
власності та усунення перешкод у користуванні май-
ном, яка відкладена на 16 грудня 2015 р. о 12 год.
00 хв. Розгляд справи відбудеться за адресою: м.
Житомир, вул. 1-го Травня, 24, каб. 406.

У разі неявки або неповідомлення про причини
неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Товянська

Личаківський районний суд м. Львова викликає Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Торговий дім «Троси дистанційного керування» (Львівська обл., Яворівський р-н,
смт Шкло, пров. Новий, 1), Господарське товариство з обмежною відповідальністю «Фірма
«УНІКУМ Л.Т.Д.» (Львівська обл., Яворівський р-н, смт Івано-Франкове, вул. Львівська,
55), Українсько-російське спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відпо-
відальністю «ТЕХАВТО» (Львівська обл., Яворівський р-н, смт Івано-Франкове, вул. Львів-
ська, 55) як відповідачів, Філімонову Наталію Олександрівну (Львів, вул. Тарнавського,
71/1), Філімонову Анастасію Юріївну (Львів, вул. Галицька, 15/415) як третіх осіб у судове
засідання по цивільній справі № 2/463/1906/2015 (463/4327/15-ц) за позовом Філімонова
Сергія Олексійовича, Філімонової Віри Іванівни до Четвертої Львівської державної нота-
ріальної контори, Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Троси дис-
танційного керування», Господарського товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма
«УНІКУМ Л.Т.Д.», Українсько-російського спільного підприємства у формі товариства з
обмеженою відповідальністю «ТЕХАВТО», третіх осіб: Філімонової Наталії Олександрівни,
Філімонової Анастасії Юріївни про визнання права власності на частку в статутному капі-
талі юридичних осіб в порядку спадкування та стягнення суми внеску частки до статутного
капіталу, вартості чистих активів, що відбудеться 22 грудня 2015 р. о 9 год. 30 хв. у при-
міщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без його
участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Гирич С.В.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Жито-
мирської області викликає Храбан Наталію Сергіївну,
01.05.1987 року народження, останнє місце прожи-
вання: Житомирська область, Новоград-Волинський
район, с. Великий Молодьків, вул. Волі, буд. № 20, як
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Храбан Н.С. про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 23.12.2015 року о 14
годині 30 хвилин в залі судових засідань № 6 в при-
міщенні Новоград-Волинського міськрайонного суду
Житомирської області за адресою: Житомирська об-
ласть, м. Новоград-Волинський, вул. І. Франка, 31.

У випадку неявки відповідача у судове засідання
справу буде розглянуто за її відсутності на підставі
наявних у ній доказів із постановленням заочного рі-
шення.

Суддя А. В. Помогаєв

Білокуракинським районним судом Луганської області викликається до суду:
- Сафонов Андрій Юрійович (останнє відоме місце проживання: 92200, Луганська обл.,

Білокуракинський р-н, смт Білокуракине, кв. Перемоги, буд.19, кв. 9) на 09 годину 00 хвилин
16.12.2015 р. (резервна дата засідання — 23.12.2015 р. на 10:00) для участі у розгляді справи
№ 409/3325/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Макаров Євген Сергійович (останнє відоме місце проживання: 91009, Луганська обл.,
м. Луганськ, вул. 1-го Травня, буд. 46-б) на 09 годину 00 хвилин 16.12.2015 р. (резервна дата
засідання — 23.12.2015 р. на 10:00) для участі у розгляді справи № 409/3313/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Скворцова В.Г.

Прилуцьким міськрайонним судом викликається до суду:

- Гурін Григорій Григорович (останнє відоме місце проживання: 17570, Черні-

гівська обл., Прилуцький р-н, с. Рудівка, вул. І. Франка, буд. 1) на 08 годину 00

хвилин 25.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 742/4284/15-ц по суті за по-

зовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Циганко М.О.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає
Жабінську Аллу Іванівну в судове засідання, що відбудеться о 9 го-
дині 30 хвилин 28 грудня 2015 року за адресою: м. Житомир, вул.
Щорса, 92, каб. 16, в якості відповідача по цивільній справі
№278/1977/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості.

В призначений для слухання справи день і час Ви маєте право
з’явитись для прийняття участі у судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами
справи, знімати копії, заявляти клопотання про забезпечення дока-
зів (виклик свідків, витребування письмових доказів) тощо, у ви-
падку прийняття у ній участі, прошу завчасно до дати, визначеної
для слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання Ви повинні надати
всі оригінали документів якими обґрунтовуєте свої заперечення
проти вимог або копії цих документів, завірених у встановленому
законом порядку у випадку невизнання заявленого позову.

У разі Вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне
справу у Вашу відсутність за наявними в матеріалах справи дока-
зами. Для входу в приміщення суду Ви повинні мати при собі па-
спорт або інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Збаразький районний суд Тернопільської області по
цивільній справі за позовом Волокити Галини Федорівни
до Онуфрович Валентини Олександрівни та Онуфрович
Андрія Івановича про позбавлення батьківських прав,
викликає в судове засідання Онуфрович Валентину
Олександрівну та Онуфрович Андрія Івановича як відпо-
відачів на 28 грудня 2015 року о 10 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Збаразь-
кого районного суду Тернопільської області за адресою:
47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13 Тернопільської
області, суддя Левків А.І.

Збаразький районний суд Тернопільської області про-
понує Онуфрович В.О. та Онуфрович А.І. надати всі на-
явні у них докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута за відсутністю Онуфрович В.О. та Онуфрович А.І.

Про причини неявки Онуфрович В.О. та Онуфрович
А.І. повинні повідомити суд. 

У провадженні Сихівського районного суду м. Львова
знаходиться цивільна справа № 464/8934/15-ц за позовом
Городечної Наталії Іванівни до Городечного Ігоря Петро-
вича, Головного управління Державної міграційної служби
у Львівській області, треті особи: Смук Ольга Петрівна,
Смук Ігор Михайлович, Смук Андрій Ігорович, Войтович
Юлія Ігорівна про визнання особи такою, що втратила
право користування житлом.

Повідомляємо відповідача по справі Городечного Ігоря
Петровича, 04.01.1977 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: м. Львів, вул. Хуторівка, 30/143, що судове засі-
дання по справі відбудеться 14 грудня 2015 р. об 11:00 год.

Зобов’язуємо Вас з’явитися у судове засідання за адре-
сою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, каб. 404. При собі мати
паспорт.

Попереджаємо, що у разі Вашої неявки в судове засі-
дання цивільну справу буде розглянуто у Вашій відсутності
відповідно до ст. 169 ЦПК України на підставі матеріалів
та доказів, які є у провадженні суду.

Суддя Теслюк Д. Ю.

У зв’язку із розглядом цивільної справи №2-3864/15
за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк
Золоті Ворота» до Бочкарьової Катерини Ігорівни та Не-
вдобенко Сергія Васильовича про стягнення заборгова-
ності за договором про надання споживчого кредиту,
Оболонський районний суд м. Києва викликає в якості
відповідачів Бочкарьову Катерину Ігорівну та Невдо-
бенко Сергія Васильовича в судове засідання на
17.12.2015 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 підставі доказів, про
подання яких було заявлено до або під час судового за-
сідання.

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

Суддя Шевчук А.В.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає
Подорожнього Павла Петровича в судове засідання, що відбудеться
о 15 годині 30 хвилин 29 грудня 2015 року за адресою: м. Житомир,
вул. Щорса, 92, каб. 16, в якості відповідача по цивільній справі
№278/2038/15-ц за позовом Подорожньої Л.Д. про визнання права
власності.

В призначений для слухання справи день і час Ви маєте право
з’явитись для прийняття участі у судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами
справи, знімати копії, заявляти клопотання про забезпечення дока-
зів (виклик свідків, витребування письмових доказів) тощо, у ви-
падку прийняття у ній участі, прошу завчасно до дати, визначеної
для слухання справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання Ви повинні надати
всі оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої заперечення
проти вимог, або копії цих документів, завірених у встановленому
законом порядку у випадку невизнання заявленого позову.

У разі Вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне
справу у Вашу відсутність за наявними в матеріалах справи дока-
зами. Для входу в приміщення суду Ви повинні мати при собі па-
спорт або інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є.О. Грубіян

Тернівський міський суд Дніпропетровської області викликає до
суду як відповідача Фетісову Валентину Олександрівну (місце ре-
єстрації: Дніпропетровська область, м. Тернівка, бульвар Героїв Кос-
мосу, буд. 3-Б, кв. 20, місце проживання: Луганська область,
Краснодонський район, м. Суходолськ, вул. Постишева, буд. 47/2)
у цивільній справі № 194/1432/15-ц за позовом Бахматюка Віталія
Броніславовича до Фетісової Валентини Олександрівни, третя
особа: Тернівський міський сектор ГУ ДМС України в Дніпропетров-
ській області, про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування жилим приміщенням та зняття її з реєстраційного обліку,
судове засідання відбудеться 21 грудня 2015 року о 16 годині 00
хвилин в приміщенні Тернівського міського суду Дніпропетровської
області за адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15-А.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області пропонує
Фетісовій Валентині Олександрівні надати письмові пояснення, за-
перечення та всі наявні у неї докази у зазначеній справі. У разі не-
явки в судове засідання відповідача справа буде розглянута за її
відсутності за наявними у справі доказами. Також суд роз’яснює
відповідачу, що у разі неможливості бути присутньою у судовому
засіданні вона зобов’язана повідомити суд про причини неявки в
судове засідання.

Суддя І.П. Пономаренко

У Подільському районному суді м. Києва
14.01.2016 р. об 11 год. 30 хв. під головуванням судді
Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Юридична компанія «МТД груп» до Панфі-
лова Ігоря Анатолійовича, Головакіна Андрія
Васильовича про визнання недійсним договору ку-
півлі-продажу земельної ділянки та застосування на-
слідків недійсності правочину, треті особи:
Приватний нотаріус Київського міського нотаріаль-
ного округу Литвинова Наталія Михайлівна, Реєстра-
ційна служба Головного управління юстиції у місті
Києві.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача та третіх осіб - справа буде
слухатись за їх відсутності згідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя B.C. Декаленко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до:

Неіжмак Дмитра Ігоровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, викликається на 22 грудня 2015 року о 09-00 годині до суду,
каб. №8, для участі у розгляді справи по суті;

Алдохіна Олександра Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, викликається на 22 грудня 2015 року о 09-30 годині.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність. 

Суддя Пікалова Н.М.

Жашківським районним судом Черкаської області викликається до суду:
- Люлька Ніна Миколаївна (останнє відоме місце проживання: 19203,

Черкаська обл., м. Жашків, вул. Леніна, буд. 10, кв. 76) на 09 годину 00 хви-
лин 16.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 693/954/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Завертайло Галина Миколаївна (останнє відоме місце проживання:
19209, Черкаська обл., Жашківський р-н, с. Литвинівка) на 09 годину 30 хви-
лин 16.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 693/1036/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Грубась Геннадій Васильович (останнє відоме місце проживання: 19252,
Черкаська обл., Жашківський р-н,с. Конельські Хутори) на 10 годину 00 хви-
лин 16.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 693/1272/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Скрипник В.Ф.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. Красноар-
мійськ, вул. Горького, 20) розглядає цивільну справу за позовом Вишневського
Валерія Анатолійовича до Вишневського Юрія Валерійовича, Вишневської Ольги
Василівни, Вишневської Єви Юріївни, Вишневського Давида Юрійовича, треті
особи: Вишневська Тамара Миколаївна, орган опіки та піклування виконкому
Красноармійської міської ради, об’єднання співвласників багатоквартирного бу-
динку «Мирний-24В» про захист права власності та визнання осіб такими, що
втратили право користування квартирою та зняття з реєстрації.

Відповідачі: Вишневський Юрій Валерійович, Вишневська Ольга Василівна, Ви-
шневська Єва Юріївна, Вишневський Давид Юрійович викликаються на 28 грудня
2015 року о 13-00 год. до суду, каб. № 8, 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 їх відсутність. 

Суддя Величко О.В.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська
викликає в відкрите судове засідання в якості відпові-
дача на 09.00 годину 16 грудня 2015 року по справі за
позовом Козлової Ірини Миколаївни, Ткаченко Яни Вік-
торівни, Бабяр Юлії Вікторівни до Козлова Віктора Вік-
торовича, останнє місце проживання чи мешкання:
м. Дніпродзержинськ, вул. Харківська, буд.51, кв.125,
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Лобарчук О. О., в примі-
щенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська, за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Пет-
ровського, 166, 2 поверх, кабінет №1.

На підставі ч.9 ст.74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі відповідач Козлов В.В. вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності
відповідача.
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Голосіївський районний суд м. Києва (м. Київ, По-
тєхіна, 14-А, каб. 21) викликає відповідача Щербину
Леоніда Вітольдовича, який проживає за адресою:
м. Київ, вул. Васильківська, 27, корп. 2, кв. 22 у су-
дове засідання, яке призначено на 22.12.2015 року
на 14:00 годину по цивільній справі за позовом За-
токової Катерини Леонідівни до Щербини Леоніда
Вітольдовича, треті особи без самостійних вимог:
Затоковий Максим Степанович, відділ Державної
міграційної служби Голосіївського району про ви-
знання особи такою, що втратила право на користу-
вання жилим приміщенням.

Суддя Н.П. Чередніченко

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання Горбачову Юлію Олек-
сіївну в якості відповідача по справі №433/2766/15-ц
за позовом ТОВ Фінансова компанія «Довіра та Га-
рантія» до Горбачової Юлії Олексіївни про звернення
стягнення на предмет застави. Судове засідання від-
будеться 16.12.2015 року о 10 годині 30 хвилин за
адресою: вул. 1 Травня, 5-А, смт Троїцьке Луганської
області.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто без Вашої участі в порядку ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Ляшенко М.А.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Храпіна Миколи
Миколайовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Храпіна Миколу Миколайо-
вича в судове засідання, яке відбудеться 18.12.2015 року
о 09:00 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С.І., тел.
(код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

Суддя С.І. Ревуцький

Новотроїцький районний суд Херсонської області ви-
кликає Орлову Анастасію Василівну, 19.07.1978 року на-
родження, як відповідача у справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Орлової Анастасії Василівни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання призначено на 09:00 годину
17.12.2015 року, яке відбудеться в приміщенні Новотро-
їцького районного суду Херсонської області за адресою:
смт Новотроїцьке, вул. Леніна, 87 Херсонської області, го-
ловуючий по справі Тимченко О.В. У разі неявки відпові-
дача в судове засідання справа буде розглядатися за його
відсутності за наявними у справі доказами. Крім того, суд
роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Тимченко О.В.

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє, що 23 грудня 2015 року о 09 годині 00 хвилин в
приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської
області за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Со-
борна, № 12, буде слухатися у відкритому судовому засі-
данні цивільна справа № 2/585/1220/15 (унікальний номер
585/3389/15-ц) за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк» до Мариненко
Юлії Євгенівни про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Мариненко Юлія Євгенівна вважається повідомленою про
час і місце розгляду справи і у випадку її неявки справа
підлягає розгляду у її відсутності.

Суддя Л.П. Кондратенко

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Купріної Ірини Вікторівни до
Макіївської міської ради, Купріна Василя Григоровича
про визначення додаткового строку для прийняття спад-
щини, місце проживання відповідача не відомо, викли-
кається на 22.12.2015 року о 08:00 годині до суду,
каб. №22, для участі у розгляді справ 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 відсутність.

Суддя Михальченко А.О.

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає відповідача Корнійчука Василя Івано-
вича у цивільній справі за позовом ПАТ «Українська
охоронно-страхова компанія» до Корнійчука Василя
Івановича про стягнення коштів в судове засідання,
яке відбудеться 29 грудня 2015 року о 10 годині
00 хвилин за адресою: Житомирська область,
смт Ємільчине, вул. Жовтня, 2. У разі неявки в су-
дове засідання справа буде розглянута у відсутності
Корнійчука Василя Івановича.

Суддя В.А. Гресько

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з
розглядом цивільної справи за позовом Соболєвої
Катерини Феліксівни до Груєва Любена Олександро-
вича про розірвання шлюбу, викликає відповідача
Груєва Любена Олександровича, останнє відоме
місце реєстрації: м. Київ, вул. В. Васильківська, 124,
кв. 95 в судове засідання на 09 год. 15 хв. 15.12.2015
року, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою:
м. Київ, вул. П.Потєхіна, 14-А, каб.38.

Суддя О.О. Колдіна

Корольовський районний суд м. Житомира викликає
в якості відповідача Солодку Наталію Борисівну в судове
засідання по справі № 296/10560/15-ц, 2/296/3357/15 за
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Солодкої Наталії Борисівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбудеться
18 грудня 2015 р. о 12 год. 30 хв. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за адресою:
м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 330.

В разі неявки в судове засідання відповідача без по-
важних причин справа буде розглянута у його відсут-
ність на підставі наявних доказів.

Суддя В.П. Маслак

Київський районний суд м. Одеси викликає Фа-
дєєва Олександра Олександровича у цивільній
справі за позовом Івашової Олександри Андріївни до
Фадєєва Олександра Олександровича за участі тре-
тьої особи органу опіки та піклування КРА ОМР «Про
стягнення аліментів та позбавлення батьківських
прав» по справі № 520/11713/15-ц.

Судове засідання відбудеться 17.12.2015 р. о 10
годині 45 хвилин у судді Маломуж А.І. в приміщенні
Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3-Б, каб. 238.

Суддя А.І. Маломуж

Придніпровський районний суд м. Черкаси викли-
кає в судове засідання по справі за позовом Кредит-
ної спілки «Олімп» до Журавель Олександра
Васильовича в якості відповідача Журавель Олек-
сандра Васильовича, яке відбудеться 23.12.2015
року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Придніпровського
районного суду м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб.
324.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде роз-
глянута без участі відповідача.

Суддя В.В. Шипович

Коломийським міськрайонним судом призначена до
розгляду цивільна справа за позовом Трофанюк Надії
Дмитрівни до ТОВ «Євролізинг Україна» про стягнення
боргу за договором фінансового лізингу.

В судове засідання по даній справі викликається
представник ТОВ «Євролізинг Україна», юридична ад-
реса: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, оф. 9 СДЗ,
на 09 год. 30 хв. 15 грудня 2015 року в приміщення суду
в м. Коломия по пр. Грушевського, 29 Івано-Франків-
ської області.

Суд пропонує представнику відповідача подати до-
кази по даній справі, у разі його відсутності справа буде
заслухана без його участі.

Суддя І.І. Хільчук

Богуславський районний суд Київської області
в зв’язку з розглядом цивільної справи
№ 358/1217/15-ц за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Українська мікрофінансова
мережа» до Шуріна Антона Антонійовича про від-
шкодування збитків, викликає в судове засідання,
яке відбудеться 16 грудня 2015 року о 10 год. 00 хв.
за адресою: м. Богуслав, Київська область, вул.
Франка, 29-А, в якості відповідача: Шурін Антон Ан-
тонійович, 08 березня 1986 року народження (вул.
Леніна, 3, с. Іванівка Богуславського району Київ-
ської області).

Суддя В.М. Корбут

Оболонський районний суд м. Києва викликає Га-
ланіну Дарію Михайлівну як відповідача по цивільній
справі № 2/756/5642/15 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Універсал Банк» до Галані-
ної Дарії Михайлівни про стягнення заборгованості
на 09 лютого 2016 року на 14:10 годин.

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.

Суддя К.А. Васалатій

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Правекс-
Банк» до Сорокопуд Романа Миколайовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Сорокопуд Роман Миколайович виклика-
ється на 24 грудня 2015 року на 10 год. 00 хв. до суду, ка-
бінет № 1, 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 відсутністю.

Суддя Мирошниченко Ю.М.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання Полякова Валерія Олек-
сандровича в якості відповідача по справі
№433/2127/15-ц за позовом ПАТ «БМ Банк» до По-
лякова Валерія Олександровича про стягнення за-
боргованості. Судове засідання відбудеться
15.12.2015 року oб 11 годині 30 хвилин за адресою:
вул. 1 Травня, 5-А, смт Троїцьке Луганської області.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто без Вашої участі в порядку ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Ляшенко М.А.

Рівненський міський суд відповідно до ч. 9 ст. 74 Ци-
вільного процесуального кодексу України викликає Шпі-
лярського Олександра Вікторовича, останнє відоме
місце проживання в м. Рівне, вул. Степана Бандери, 69,
кв. 22, в якості відповідача в судове засідання (м. Рівне,
вул. Шкільна, 1), яке відбудеться 23 грудня 2015 року о
09 годині 30 хвилин по цивільній справі за позовом Лег-
кої Інни Леонідівни до Шпілярського Олександра Вікто-
ровича про розірвання шлюбу.

У разі повторної неявки відповідача Шпілярського
Олександра Вікторовича в судове засідання 23 грудня
2015 року розгляд справи буде проводитися без його
участі.

Суддя О.Я. Тимощук

Святошинський районний суд м. Києва викликає відпо-
відача: Прохоренкова Євгена Григоровича, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, в. Верховинна, 80-А, кв. 26, кім.
108 для участі в цивільній справі за позовом Карпухіної
Т.С. до Прохоренкова Є.Г. про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 14.12.2015 року о 09 год.
30 хв. за адресою: м. Київ, в. Жилянська, 142, каб. 22.
Суддя Шум Л.М.

У разі неявки відповідача: Прохоренкова Є.Г. до суду без
поважних причин або у разі неповідомлення про причини
неявки, справа буде розглядатись за його відсутності.

Суддя Л.М. Шум

Личаківський районний суд м. Львова викликає Фо-
міна Юрія Сергійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Львів, вул. Тарнавського, 43/2) як відповідача
у судове засідання по цивільній справі № 2/463/1924/2015
(463/4395/15-ц) за позовом Публічного акціонерного
товариства «Діамантбанк» до Фоміна Юрія Сергійовича
про стягнення заборгованості за договором банків-
ського рахунку, що відбудеться 18 грудня 2015 р.
об 11 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зала судових засідань №10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Фо-
міну Аллу Юріївну (останнє відоме місце проживання:
м. Львів, вул. Тарнавського, 43/2) як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі № 2/463/1953/2015
(463/4448/15-ц) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Діамантбанк» до Фоміної Алли Юріївни про
стягнення заборгованості за договором банківського ра-
хунку, що відбудеться 18 грудня 2015 р. об 11 год. 00
хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає На-
вроцьку (Кормальову) Тетяну Григорівну, місце прожи-
вання — невідомо, в якості відповідача у судове
засідання по цивільній справі за позовом Панескевич
Раїси Людвигівни до Навроцької (Кормальової) Тетяни
Григорівни про визнання договору купівлі-продажу не-
рухомого майна дійсним та визнання права власності, -
призначене на 21 грудня 2015 року о 09 годині 45 хвилин
у кабінеті № 204 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса,
1-А.

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

Суддя Жуган Л.B.

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Ук-
раїна», юридична адреса: м. Київ, вул. Ревуцького, 42-Г, викли-
кається в якості відповідача №1 Дарницьким районним судом
м. Києва в судове засідання, яке відбудеться 22 грудня 2015 року
об 11 год. 00 хв. у цивільній справі за позовом Матвієнко Валерія
Володимировича до ПрАТ «СК «Україна», УПС МВС України в м.
Києві, третя особа: Коваль Андрій Олегович про стягнення стра-
хового відшкодування.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Леонтюк
Л.К. в приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адре-
сою: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14, каб. 4, зала 5.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута у його відсутності з урахуванням наявних у справі доказів
відповідно до чинного законодавства. 

Суддя Л.К. Леонтюк

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання ТОВ «ТД ДТС», Сідорова
Романа Григоровича в якості відповідачів по справі
№433/2362/15-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський
банк розвитку» до ТОВ «ТД ДТС», Сідорова Романа
Григоровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судове засідання відбудеться
16.12.2015 року об 11 годині 00 хвилин за адресою:
вул. 1 Травня, 5-А, смт Троїцьке Луганської області.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто без Вашої участі в порядку ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Ляшенко М.А.

Сумський районний суд Сумської області викли-
кає в судове засідання, призначене на 08-30 годину
14 грудня 2015 року за адресою: м. Суми, пров. Ака-
демічний, №13, каб. 101, відповідача Хоменка Сергія
Миколайовича по цивільній справі №2/587/1023/15
за позовом Антоненко Наталії Юріївни до Хоменка
Сергія Миколайовича про розірвання шлюбу.

У випадку неявки справу буде розглянуто без
участі Хоменка Сергія Миколайовича.

Суддя В. І. Куц

Загальними зборами ППО Чернігівської об-
ласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34924408) , місцезна-
ходження: м. Чернігів, проспект Перемоги, 21, які відбу-
лися 27 листопада 2015 р., прийнято рішення про
самоліквідацію первинної профспілкової організації . 

Ліквідаційна комісія: голова ліквідаційної комісії —
Корнієць М.М., члени ліквідаційної комісії — Апанасенко
А.В., Дуднікова А.В., Паперна Н.І., Парубець О.М., Щек-
ланов І.О., Устименко С.В.

Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення по
вищевказаному місцю знаходження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає в

якості відповідача Березовенко Олексія Михайло-

вича в судове засідання, яке призначено на 12-30

год. 22.12.2015 року по цивільній справі за позовом

Йолкіна Андрія Валерійовича про стягнення боргу

(каб.№9, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя Н. Д. Буша

Макарівський районний суд Київської області ви-
кликає за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 35, на
23.12.2015 на 10:00 годину відповідачів Коваль Н.В.,
Дероган P. M., Синенко М.М. по цивільній справі
№370/135/15-ц за позовом прокурора Київської об-
ласті в інтересах держави в особі КМУ, ДП «Мака-
рівське лісове господарство» до Макарівської РДА
Київської області про визнання недійсними розпо-
ряджень, державних актів на право власності на
землю та витребування землі.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н.Б. Мазка

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
21.01.2016 року об 11 год. 45 хв. Москаленко Дениса
Анатолійовича в якості відповідача по справі за по-
зовом Шрамова Сергія Сергійовича до Москаленко
Дениса Анатолійовича про стягнення боргу.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі
його неявки справа розглядатиметься в його відсут-
ність.

Суддя О. А. Савицький 

Деснянський районний суд м. Києва викликає Коліс-
ниченка Володимира Павловича, місце проживання: м.
Київ, вул. Семиренко, 20-А, кв. 70, як відповідача в су-
дове засідання, призначене на 14-30 год. 21 січня 2016
року по цивільній справі за позовом Вжешневської Т.М.
до Колісниченка В.П., третя особа: державний нотаріус
Двадцять першої Київської державної нотаріальної кон-
тори Ласкаржевська І.З. про розірвання договору довіч-
ного утримання. Адреса суду: м. Київ, пр-т
Маяковського, 5-В, кабінет 12.

У випадку неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Ярошенко С. В.

Макарівський районний суд Київської області в ци-
вільній справі №370/2300/15-ц за позовом Новікова Я.М.
до Новікової В.О. про розірвання шлюбу викликає у су-
дове засідання, яке відбудеться 29 грудня 2015 року о
10 год. 40 хв. відповідачку Новікову Василину Олек-
сіївну, останнє відоме місце проживання: 08033, село
Копилів Макарівського району Київської області, вулиця
Білоцерківська-2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа
буде розглянута за її відсутності за наявними матеріа-
лами справи. Судове засідання відбудеться в приміщенні
Макарівського районного суду Київської області за ад-
ресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 35, кабінет № 1.

Суддя М.Ю. Устимчук

Деснянський районний суд м. Києва викликає

Богданова Євгена Олександровича як відповідача по

цивільній справі за позовом AT «Банк «Фінанси та

Кредит» про стягнення заборгованості. Засідання

відбудеться 18.12.2015 р. о 10-00 год. за адресою:

м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 36. Ваша явка

обов’язкова. 

Суддя І. В. Клочко

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Ки-
ївської області викликає в судове засідання як від-
повідача гр. України Йолдича Кирила
Станіславовича, 04.03.1984 року народження, ос-
таннє відоме місце реєстрації проживання: Київська
область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Шкільна,
10-А у справі за позовом Мусієнко Віти Борисівни до
Йолдича Кирила Станіславовича про розірвання
шлюбу на 09:00 год. 25 грудня 2015 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд
розгляне справу на підставі наявних у ній даних чи
доказів. 

Суддя Рева О. І.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 9 ГРУДНЯ

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська -1      -6        0    +5
Кіровоградська -1      -6        0    +5
Полтавська -1      -6        0    +5
Дніпропетровська -1      -6        0    +5
Одеська -1      -6        0    +5
Миколаївська -1      -6        0    +5
Херсонська -1      -6        0    +5
Запорізька -1      -6        0    +5
Харківська -1      -6      -1    +4
Донецька -1      -6        0    +5
Луганська -1      -6      -1    +4
Крим -1      -6        0    +5
Київ -1      -3      +1    +3
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50 унікальних історій
про Донбас

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВИДАННЯ. Книжку «Донбас — арена війни», яку упорядкувала ви-
кладач  ДонНУ у Вінниці Олена Тараненко, презентовано у Вінницькій
обласній науковій бібліотеці імені Тімірязева. До збірки увійшли 50 уні-
кальних історій, авторами яких є письменники, поети, фотохудожники,
журналісти — вихідці з Донеччини. Більшість з них — викладачі, спів-
робітники, студенти та випускники Донецького національного універ-
ситету. У формі публіцистичних нарисів, аналітичних роздумів, есе в
ній відображено події в східному регіоні в період 2014–2015 років.  «Ми
вже маємо досвід такої публіцистики  — це збірка «Історії несепара-
тисток», яка викликала великий суспільний резонанс та дискусії. Та
головне — зробила перший крок до діалогу та солідарних комунікацій,
розтопила кригу байдужості до проблем жителів Донбасу, які стали
вимушеними переселенцями, і почала ламати стереотипи поділу на
«ми» і «вони».  

Видання здійснено в рамках інформаційної кампанії «Почути —
Зрозуміти — Порозумітися», що проводиться Вінницькою ГО «Інфор-
маційно-просвітницький центр «ВІСЬ» у межах реалізованого Фондом
«Східна Європа» за підтримки ChildFund Deutschland e.V. та Міністер-
ства закордонних справ ФРН проекту «Сприяння плюралізму та діа-
логу в українському суспільстві».

На Сумщині —
краєзнавчий марафон 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Нову форму родинного дозвілля запровадили в Су-
мах. Тут стартував родинний краєзнавчий марафон «Загадкова і не-
відома Сумщина». Мета новації — залучати якомога більшу кількість
краян до пізнання історії своєї маленької батьківщини. Адже під час
гри її учасникам пропонують низку запитань з різних сегментів ми-
нувшини та сьогодення.

Перша інтелектуальна баталія зібрала майже півсотні дорослих і
юних сумчан. Найстаршому учаснику виповнилося 70, наймолодшому
— 12 років. З-поміж них значна частина — учасники Сумського клубу
мандрівників. Як наголошують організатори гри, це перший етап
проекту, який реалізується в рамках програми «Active Citizens»
за підтримки Британської Ради. 

Ніч у Львові 
така музейна

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра

Минулими вихідними
на футбольних полях

України відбулися матчі
перенесеного 12-го туру
чемпіонату України серед
команд Прем’єр-ліги. Го-
ловною інтригою протисто-
яння «Динамо» та «Мета-
лурга» було те, чи матч
узагалі  відбудеться. Усім
відомо, які проблеми має
запорізький клуб. А тут ще
й фанати команди закли-
кали бойкотувати домаш-
ній матч, який вирішили
провести не в Запоріжжі, а
у Києві. Виявилося, що для
людей, які допомогли «Ме-
талургу»  дотриматися до
зимової перерви, не під си-

лу було організувати при-
їзд чинного чемпіона.

Сусіди по ар’єргарду тур-
нірної таблиці «Металіст» і
«Чорноморець» у  звітному
турі  розійшлися миром.
«Футбол без нас проживе.
Чи проживемо ми без футбо-
лу?» — такими словами на-
ставник харків’ян Олек-
сандр Севідов мотивував
своїх підопічних на останній
цьогорічний матч. Однак во-
ни більше переймаються ін-
шим запитанням: «Запла-
тить чи не заплатить?», і вже
втомилися вірити обіцянкам
президента клубу, який пе-
реховується. 

Тим часом у  центрально-
му матчі туру дніпропетров-
ський «Дніпро» на власному
полі поступився луцькій

«Волині», зазнавши третьої
поспіль поразки і віддалив-
шись від третьої позиції вже
на шість очок.

Матч для команди Мирона
Маркевича пройшов уже у
звичному для футбольної
спільноти стилі. Беззубість в
атаці, попри наявність гольо-
вих моментів, укупі з неорга-
нізованими діями позаду.
Натомість «Волинь» вико-
ристала чи не єдину свою
можливість у матчі й неспо-
дівано для всіх поїхала із
Дніпропетровська з трьома
очками.  

На післяматчевій прес-
конференції головний тре-
нер дніпропетровців заявив:
щоб «Дніпро» і надалі був
«Дніпром», потрібно серйоз-
но займатися командою.

Попереду — сезонна па-
уза, яку команди з різних
частин турнірної таблиці за-
повнюватимуть у міру своїх
можливостей. Хтось  при-
дивлятиметься до  вдалих
пропозицій трансферного
ринку, а комусь час задума-
тися про виживання.  До ре-
чі, за даними офіційного сай-
ту Прем’єр-ліги, всі сім мат-
чів перенесеного 12-го туру
відвідали 17 584 глядачі, а це
найгірший показник сезону.
Це на чотири тисячі менше,
ніж у 16-му турі.

Олександр СИРЦОВ 
для «Урядового кур’єра»

ДВЕРІ НАВСТІЖ. Перші зимові вихідні у міс-
ті Лева  відзначилися великим проектом «Ніч у
Львові», десятим за ліком.  Головна ідея фести-
валю — різноманітні культурні заклади, як то
музеї, театри продовжують свій звичний графік
роботи, завдяки чому уночі можна поблукати
підземеллями львівської ратуші та музеїв. З на-
годи ювілею географія «Ночі» істотно розшири-
лась.

Зокрема, в найбільшому львівському парку
«Знесіння» було відкрито «Стежку монаха», ек-
скурсію якою проводив, звісно,  монах. Так само
вперше до проекту долучився музей Олекси Но-
ваківського, де відбулася тематична нічна ек-
скурсія  про сакральне в творчості художника.

Не обійшлося без вуличних театральних вис-
тав у виконанні театру «Воскресіння». За сло-
вами речниці театру Жанни Мураї, цього разу
сценою став внутрішній дворик ратуші, де  гля-
дачі переглянули виставу «Львів то є Львів»,
присвячену життю та звичаям столиці Галичини
ХІХ століття.

Варто зазначити, що мистецькі заходи у такі
дні  охоплюють не лише музеї, храми, галереї і
театри. Один з великих банків, приміром,  за-
просив усіх послухати концерт класичної музи-
ки від «Віртуозів Львова». 
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У пошуках власного обличчя
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Істотна різниця в класі між лідерами 
й аутсайдерами не сприяє видовищності чемпіонату

ТАБЛО «УК»
Прем’єр-ліга. 12-й тур
Шахтар — Карпати — 3:0
Голи: Едуардо (56), Ісмаїлі (85), Тей-
шейра (88)
Металург З  — Динамо — 0:6 � 
Голи: Ярмоленко (8), Петрович (22),
Гармаш (47), Теодорчик (61), Гусєв
(87, пен., 90+2)
Ворскла — Зоря — 0:2
Голи: Будківський (54), Сіваков (74)
Говерла — Олександрія — 1:2� 
Голи: Хльобас (41) — Голєнков
(32), Запорожан (90)
Дніпро — Волинь — 0:1
Гол: Шарпар (85)
Сталь — Олімпік — 1:0
Гол: Кучеров (16)
Металіст — Чорноморець — 2:2
Голи: Родіч (34), Прийомов (57) —
Смирнов (5), Коркішко (62)
Турнірне становище команд після
16-ти турів: � 
1. Шахтар — 43; 2. Динамо — 43; 
3. Зоря — 34; 4. Дніпро — 28; 
5. Волинь — 27; 6. Ворскла — 25; 
7. Олександрія — 22; 8. Карпати —
21; 9. Сталь — 16; 10. Олімпік —
14; 11. Металіст — 11; 12. Чорномо-
рець — 10; 13. Говерла — 10; � 
14. Металург — 3. 

Місто, двоє,
танго й ніч...




