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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 9 грудня 2015 року
USD 2291.3187   EUR 2491.8091      RUB 3.3063     /    AU 245652.28      AG 3262.84      PT 201177.78     PD 127626.45

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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З ПЕРШИХ ВУСТ

Полтавщина 
залишається
найпотужнішою
сільськогосподарською
областю в Україні

ЦИФРА ДНЯ

Єврооблігації можна
обміняти 

ЦІННІ ПАПЕРИ. Міністерство фінансів вітає згоду кредиторів
на обмін єврооблігацій міста Києва (обсягом 300 мільйонів до-
ларів), термін сплати за якими настає у 2016 році, на нові дер-
жавні цінні папери. І закликає всіх власників єврооблігацій в
обсязі $250 мільйонів, термін сплати за якими настає цьогоріч,
скористатися слушною нагодою, погодившись на обмін до за-
вершення терміну дії пропозиції.

Таке рішення власників першого типу єврооблігацій від 8
грудня 2015 року — це важливий крок до стабілізації бюджету
столиці та загальної реструктуризації зовнішнього боргу Украї-
ни відповідно до цілей, встановлених Програмою розширеного
фінансування МВФ, повідомляє прес-служба відомства.

Мінфін нагадує всім власникам столичних єврооблігацій дру-
гого згаданого типу, що можливість обміну цих боргових зо-
бов’язань (після списання їхньої номінальної вартості на 25%)
на ОЗДП та державні деривативи передбачено лише Законом
України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

ЦИТАТА ДНЯ

НАТАЛІЯ ЯРЕСЬКО:
«Оновлений проект

реформи побудовано
на принципах

відповідальності,
простоти,

справедливості,
ефективності 

та системності».
Міністр фінансів про податкові зміни як поштовх 
до розвитку бізнесу, створення нових робочих 
місць та процвітання країни загалом

11,8 млрд доларів
становив обсяг експорту вітчизняної

аграрної продукції за 10 місяців 
2015 року
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ПІДСУМКИ

Про свою роботу
впродовж року
відзвітував
економічний блок
уряду

Казино в законі?

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА. У Мінфіні хочуть легалізувати гральний
бізнес, а в МВС закликають громадян разом боротися 
з підпільними закладами
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Кредитний клімат потеплішає
ФІНАНСИ. Ставки на позики для підприємств малого й середнього бізнесу 
у 2016 році знизяться на 5—12%, що дасть великий поштовх розвитку економіки країни

Олег ГРОМОВ,  
«Урядовий кур’єр»

Малий і середній бізнес (МСБ)
для країни загалом та для ба-

гатьох людей, які шукають роботу,
можуть стати, без перебільшення,

рятівним кругом. Адже саме такі
підприємства дають хліб та до хлі-
ба чималій кількості українців.
Так, за інформацією голови прав-
ління банку «Михайлівський»
Ігоря Дорошенка, один наданий
підприємцеві мікрокредит (на не-

велику суму) дає змогу йому утво-
рити одне робоче місце. 

Саме ці види бізнесу, які в
будь-якій цивілізованій країні
становлять основу її валового ви-
робництва (від 40 до 70% ВВП), в
Україні почуваються не дуже

добре, і не лише протягом остан-
ніх двох воєнних років. Таке було
фактично завжди. 

Навіть банкіри плутаються,
хто саме належить до малого, а
хто до середнього бізнесу. Так, за
словами директора центру еко-

номічних досліджень і прогно-
зування «Фінансовий пульс»
Сергія Мамедова, до них нале-
жать і підприємства, які
мають 40 мільйонів вируч-
ки на рік, і навіть мільярд
гривень. 5
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Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» оголошує аукціон  
з продажу активів, що обліковуються на балансі банку ПАТ «БАНК ФОРУМ», який проводитиметься на електронному 

торговому майданчику Першої української міжрегіональної товарної біржі — https://www.pumtb.com.ua
№  

лота Найменування активу Початкова ціна, 
грн. з ПДВ

Гарант. внесок,  
грн.

202 квартира №177, заг. пл. 125,2 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 908 175,05 190 817,51
203 квартира №181, заг. пл. 126 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 920 367,86 192 036,79
204 квартира №201, заг. пл. 125,5 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 912 747,35 191 274,74
205 квартира №205, заг. пл. 126,1 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 921 891,96 192 189,20
206 квартира №209, заг. пл. 126,1 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 921 891,96 192 189,20
207 квартира №213, заг. пл. 125,8 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 917 319,66 191 731,97
208 квартира №217, заг. пл. 125 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 905 126,84 190 512,68
209 квартира №225, заг. пл. 125,5 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 912 747,35 191 274,74
210 квартира №233, заг. пл. 124,9 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 903 602,74 190 360,27
211 квартира №240, заг. пл. 124,6 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 899 030,44 189 903,04
212 квартира №241, заг. пл. 125,1 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 906 650,95 190 665,10
213 квартира №244, заг. пл. 124,6 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 899 030,44 189 903,04
214 квартира №246, заг. пл. 105,4 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 792 206,05 179 220,61
215 квартира №300, заг. пл. 107,3 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 824 513,37 182 451,34
216 квартира №301, заг. пл. 129,1 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 967 615,00 196 761,50
217 квартира №304, заг. пл. 107,3 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 824 513,37 182 451,34
218 квартира №446, заг. пл. 94,3 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 875 219,50 187 521,95
219 квартира №451, заг. пл. 121,5 м2, м. Київ, вул. Туманяна, 15а 1 851 783,29 185 178,33

220 комплекс будівель, споруд загальною площею 21 116,2 кв. м. та обладнання цукрового 
заводу: Вінницька обл., с. Удич 25 707 283,80 2 570 728,38

221 Нежиле приміщення заг. площею 67,5 кв. м. разом з офісними меблями та обладнанням, 
м. Одеса, вул. Ак.Філатова, 21 2 089 286,40 208 928,64

222 Нежиле приміщення заг. площею 68,1 кв. м. разом з офісними меблями та обладнанням, 
м. Одеса,вул Сегедська,12 1 625244,00 162 524,40

223 Нежиле приміщення заг. площею 46,0 кв. м. разом з офісним обладнанням, м. Одеса, 
вул. Князівська,30 1 052 380,80 105 238,08

224 Нежиле приміщення заг. площею 73,5 кв. м. разом з офісн. меблями та обладнанням, 
Одеська обл, м. Ізмаіл, пр-т Леніна, 35 761 922,00 76 192,20

225 Нежиле приміщення заг. площею 46,3 кв. м. разом з офісними меблями та обладнанням, 
Одеська обл., м. Б-Дністровський, вул. Ізмаільська, 66 1 073 162,40 107 316,24

226 Нежиле приміщення заг. площею 668,4 кв. м. разом з офісними меблями та обладнанням, 
м. Тернопіль, вул. Шашкевича,3 8 908 816,80 890881,68

227 Нежиле приміщення заг. площею 297,9 кв. м. разом з офісними меблями та обладнанням, 
м. Хмельницький, вул. Шевченка,34 7 725 274,80 772 527,48

Лоти № № 202-227 виставляються до продажу на перші торги.
Майно лотів №№202-219, 221-227 передано в іпотеку Національному банку України. Іпотекодержатель надав згоду на продаж 

майна на зазначених в цьому оголошенні умовах.
Умови продажу:
1. Торги щодо лотів №№ 202-227 відбудуться за наявності одного учасника.
2. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити Першій українській міжрегіональній товарній біржі винагороду за проведення 

аукціону 3% від кінцевої ціни продажу лоту.
3. Розмір реєстраційного внеску — 17 грн. 00 коп.,без ПДВ.
4. Розмір гарантійного внеску — 10% від початкової ціни лота. Оплата гарантійного внеску здійснюється до 17:00 год. 

22.12.2015 року.
5. Реєстраційні та гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок Першої української міжрегіональної 

товарної біржі (скорочено ПУМТБ), код ЄДРПОУ 33448992, р/р 26001001001614 МФО 322540 ПАТ «КІБ» у м. Києві.
6. Засоби платежу — грошові кошти в національній валюті України.
7. Крок аукціону 1 % від початкової ціни лота.8. Переможець аукціону підписує протокол та здійснює повну оплату за придба-

не майно протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Всі витрати, пов’язані з укладенням та 
нотаріальним посвідченням договорів купівлі-продажу, сплатою державного мита (послуг нотаріуса), збору до Пенсійного фон-
ду, зняттям обтяжень та інші сплачує покупець — переможець аукціону. Договір купівлі-продажу укладається після здійснення 
покупцем повної оплати за придбане майно.

9. Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна в робочі дні за їх місцезнаходженням, попере-
дньо направивши підписану заяву на огляд на адресу info@forum.ua. Додаткову інформацію щодо активів можна отримати за те-
лефонами /044/ 205-38-91, 205-38-89.

10. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення аукціонів з продажу майна неплатоспроможних банків в електро-
нній формі», розміщених на сайті Організатора.

Організатор аукціону: Перша українська міжрегіональна товарна біржа, код ЄДРПОУ 33448992, тел. (0432)67-11-57, працює 
щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.

Час проведення аукціону: з 11:00 год. до 12:00 год. 25.12.2015 року.
Місце проведення аукціону: https://www.pumtb.com.ua
Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті Першій українській міжрегіональній товарній біржі 

(https://www.pumtb.com.ua), починаючи з дати публікації цього оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» від 10.12.2015 р.
Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні та оплати гарантійного внеску до 17:00 год. 22.12.2015 року. 

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  
на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНК «МЕРКУРІЙ»  

оголошує відкриті торги (аукціон) з реалізації активів, що обліковуються на балансі банку,  
на електронному торговому майданчику УКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ —  

https://www.uub.com.ua

№ 
лоту Найменування активу

Початкова 
цiна продажу, 
в т.ч. ПДВ, грн.

Гарантійний 
внесок, грн

1 Земельні ділянки — загальною площею 0,5799 га, 0,5800 га, 0,6241 га,  
(кад.№3220888000:04:001:0255, 3220888000:04:001:0256, 
3220888000:04:001:0257) – для ведення садівництва, що розташовані за адре-
сою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська сільська рада

1 216 000,00 121 600,00

2 Будівля культурно-спортивно-оздоровчого комплексу, за адресою: Харків-
ська область, Харківський район, смт. Бабаї, вул. Джерельна, будинок 5 3 038 000,00 303 800,00

3 Нежитлові приміщення будинку ресторану та будівлі сауни літ. «А-2», що 
складаються з приміщень 1-го поверху №№19-26, 28, 29, 44, 46, 47, 50-52, 
54-57, 64-71, 73-79, за адресою: м. Харків, вул. Крупської, 38 загальна пло-
ща 505,3 кв. м

915 000,00 91 500,00

4 Нежитлова будівля, літ. «Б-1» загальною площею 211,5 кв.м, що знаходить-
ся за адресою: м.Харків, вул. Гуданова, 5-7 (п’ять-сім) 105 000,00 10 500,00

5 Нежитлова будівля літ. «Г1», зерносховище, загальною площею 1028,4 
кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вул. 
23-го Серпня, 6Е

197 000,00 19 700,00

6 Нежитлова будівля загальною площею 3847,2 кв.м за адресою м. Харкiв, 
вул. Петровського,23 та основнi засоби в кiлькостi 485 одиниць 46 828 155,49 4 682 815,55

7 Нежитлові приміщення 1-го поверху №11-1, 11-2, 11-3 в літ. «А-2», за адре-
сою: Харківська область, м. Харків, вул. Клочківська, будинок 237 загаль-
на площа 59,8 кв. м

344 000,00 34 400,00

Умови продажу:
1. Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення аукціонів в електронній формі з продажу активів бан-

ків, щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквіда-
ції, та Регламенту організації та проведення торгів на електронному майданчику Української універсальної біржі. 
Переможець аукціону зобов’язаний сплатити Українській універсальній біржі винагороду за проведення аукціону. 
Порядок прийняття участі в аукціоні в електронній формі розміщений на веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua. 

2.  Лоти №№ 1-7 виставляються на повторний аукціон. Аукціон відбудеться за наявності одного учасника.
3. Учасники аукціону сплачують:
– реєстраційний внесок — 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) гривень 00 копійок (в т.ч. ПДВ) на п/р 

№26000000001643 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач — 
Українська універсальна біржа;

– гарантійний внесок — 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лота (без ПДВ) на п/р 
№26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач — 
Українська універсальна біржа. 

4. Засоби платежу — грошові кошти в національній валюті України.
5. Крок аукціону — 1 % (один відсоток) від початкової ціни лота.
6. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити Українській унiверсальнiй бiржi винагороду за проведення 

аукціону.
7. Витрати по організації та проведенню аукціону покладаються на покупця (переможця аукціону), який в мо-

мент подання заяви на участь в аукціоні укладає договір про умови участі в аукціоні з Виконавцем.
8. Переможець аукціону повинен узгодити протокол, підписати договір купівлі-продажу придбаного акти-

ву та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчен-
ня аукціону.

9. Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів, з 
10.00 до 16.00 за їх місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за телефоном (057) 758-81-02.

Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 24.12.2015 року.
Місце проведення аукціону: http://uub.com.ua
Прийом заяв на участь в аукціоні: здійснюється до 17 год. 00 хв. 18.12.2015 р. за адресою: м. Харків, вул. Лер-

монтовська, 20, тел. (057) 704-34-21, щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 17.00. та в електронній формі на веб-
сайті: http://uub.com.ua

Лот №203281.№203282 виставляється до продажу на другі
торги

Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Київ вул. Костянтинів-
ська, 10 

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аук-
ціоні, можна з 10.00 до 16.00 год. за їх місцезнаходженням, попе-
редньо зателефонувавши за номером (067)715-81-36. Заявнику в
обов’язковому порядку потрібно ознайомитися зі станом майна до
подачі заявки на участь в аукціоні. Майно, яке пропонується до реа-
лізації, було у користуванні та має ознаки зносу.

Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності одного учасника.
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті Ук-

раїни.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення аук-

ціонів з продажу майна неплатоспроможних банків в електронній
формі», розміщених на сайті Організатора.

4. Крок аукціону 1 % від початкової ціни лота.
5. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити Товарній біржі

«Електронні торги України» за проведення аукціону.
6. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу,

покладаються на покупця – переможця аукціону. Переможець аук-
ціону повинен узгодити протокол, підписати договір купівлі-продажу
придбаного активу та провести повний розрахунок з продавцем про-
тягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аук-
ціону.

7. Розмір реєстраційного внеску – 51  грн. 00 коп.

8. Гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової
ціни продажу лота. Реєстраційний та гарантійний внески учасни-
ком аукціону вносяться на поточний рахунок ТБ «Електронні
торги України»: код ЄДРПОУ 25219107, п/р 26005010084881 в
ПАТ КБ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО
322313.

Оплата гарантійного та реєстраційного внеску здійснюється
до 17:00 год. 23.12.2015 року.

9. Прийом заяв на участь в аукціоні (реєстрація учасників)
буде проводитись на веб-сайті ТБ «Електронні торги України»
(www.ubiz.com.ua), починаючи з дати публікації цього оголо-
шення. 

Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні  до 17:00
год. 23.12.2015 року.

10.Час завершення електронних торгів продовжується що-
разу на 5 хвилин, з часу внесення пропозиції учасником про
ціну, у випадку, якщо учасником було внесено пропозицію,
щодо вартості майна менше як за 5 хвилин до закінчення аук-
ціону, і так доти, доки не буде визначено учасника, що запропо-
нував найвищу ціну.

11. Час проведення аукціону з 10:00 год. до 13:00 год.
24.12.2015 року.

12. Місце проведення аукціону: https://ubiz.ua/
Організатор аукціону: ТБ «Електронні торги України», ЄДРПОУ:

25219107, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 3, 
тел. (044) 537-22-82, працює щоденно, крім вихідних з 09.00 
до 18.00.

Лоти №№ 1-13 виставляються до продажу на повторні (другі)
торги.

Початкова ціна лотів №№ 1-13 зменшена на 30%.
Умови продажу:
1. Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення аук-

ціонів в електронній формі з продажу активів банків, щодо яких
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про
здійснення процедури ліквідації, та Регламенту організації та про-
ведення торгів на електронному майданчику Української універ-
сальної біржі. Порядок прийняття участі в аукціоні в електронній
формі та детальний опис активів розміщений на веб-сайті Вико-
навця: http://uub.com.ua. 

2. Учасниками аукціону можуть бути юридичні особи (фінансові
установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кре-
дитних спілок). 

3. Аукціон відбудеться за наявності не менше одного учасника. 
4. Учасники аукціону сплачують:
- реєстраційний внесок  – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) гри-

вень 00 копійок (в т.ч. ПДВ), на поточний рахунок
№ 26000000001643 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614,
код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа;

- гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової
ціни продажу лота (без ПДВ) на поточний рахунок
№ 26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО
300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універ-
сальна 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 покупця (переможця аукціону), який в момент подання заяви
на участь в аукціоні укладає договір про умови участі в аукціоні з
Виконавцем, і складають 3% від ціни продажу лоту.

8. Переможець аукціону повинен підписати протокол аукціону,
договір про відступлення права вимоги за кредитним договором
та договорами забезпечення виконання зобов’язань та провести
повний розрахунок з продавцем протягом 10-ти банківських днів
з дня наступного після закінчення аукціону. Гарантійний внесок,
сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни продажу
майна, що підлягає сплаті. Банківські реквізити продавця: АТ «КБ
«ЕКСПОБАНК», код ЄДРПОУ 09322299, р/р 32074419801 в ГУ НБУ
по  м. Києву і Київській області, МФО 321024.

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на
аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів, з 09.00 до 18.00, попе-
редньо зателефонувавши за телефоном: (044) 501-24-08.

Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 24.12.2015 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
22.12.2015р. о 17 год. 00 хв.

Бажаючим придбати активи звертатися до служби з органі-
зації 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.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Рєзнік Ро-
мана Миколайовича по справі № 433/2612/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «БМ
Банк» до Рєзнік Романа Миколайовича про стяг-
нення заборгованості.

Засідання відбудеться 11 грудня 2015 року о 10
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/5216/15-ц за позовом Бабарика В. Г. до Бучакчий-
ського О. М., Єфремова Д. С. про виселення.

Розгляд справи призначено на 14.12.2015 року о 14-
00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Єфремова Дмитра Сергійовича в якості
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки
відповідача у судове засідання справа буде розглянута
за наявними матеріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

Кочетов Юрій Вікторович, останнє місце проживання чи
мешкання: м. Дніпродзержинськ, вул. Харитонова, буд. 36, кв.
52, викликається у відкрите судове засідання в якості відпові-
дача на 14.20 годину 14 грудня 2015 року у справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватбанк» до Кочетова Юрія Вікторовича про стягнення забор-
гованості.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під
головуванням судді Шендрика К.Л. в приміщенні Дніпровського
районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпро -
дзержинськ, вул. Петровського 166, 2 поверх, кабінет № 7.

На підставі ч.9 ст.74 ЦПК України після опублікування оголо-
шення в пресі Кочетов Юрій Вікторович вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідачів, справу буде розглянуто за його
відсутності. Суддя Шендрик К. Л.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області 
(м. Славута, вул. Я.Мудрого, 48 а Хмельницької обл.) викли-
кає на 08 годину 00 хвилин 15 грудня 2015 року, резервна
дата на 08 годину 00 хвилин 23 грудня 2015 року, як відпо-
відачку Демчук Наталію Василівну, 18.06.1984 року народ-
ження, по цивільній справі № 682/2273/15-ц за позовом ПАТ
КБ «Надра» до Демчука Юрія Михайловича, Демчук Наталії
Василівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором та звернення стягнення на предмет іпотеки.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачки
справа буде розглядатися за її відсутності на підставі зібра-
них по справі доказів. При публікації оголошення про виклик
до суду відповідачка вважається повідомленою про час і
місце розгляду справи.

Суддя Мацюк Ю. І.

Подільський районний суд м. Києва
розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Шемякіна Олега
Володимировича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач у справі Шемякін Олег Во-
лодимирович, 01.03.1969 р.н., зареєстро-
ваний: м. Київ, пр. Правди, 80, кв. 43,
викликається до суду на 14 грудня 2015
р. о 09.20 год., каб. № 9, в приміщення за
адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14 Б,
для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засі-
дання відповідач повинен повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності. 

Суддя Ларіонова Н.М.

Левчунець Тетяна Анатоліївна, останнє місце проживання чи мешкання: м.
Дніпродзержинськ, пр. 50 років СРСР,буд. 1-Б, кв. 157, викликається у відкрите
судове засідання в якості відповідача на 14.00 годину 14 грудня 2015 року у справі
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»
до Левчунець Тетяни Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням
судді Шендрик К.Л. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського 166, 2 поверх, ка-
бінет № 7. 

На підставі ч.9 ст.74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі Лев-
чунець Тетяна Анатоліївна вважається повідомленою про час і місце розгляду
справи.У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя К.Л. Шендрик

Артемівський міськрайонний суд викликає у судове засідання обвинува-
ченого Мартиненко Ю. М. для розгляду обвинувального акта, яке відбудеться
у приміщенні суду за адресою: вул. Артема, 5, 18.12.2015 року о 13.00 год.
07.12.2015 суд ухвалив здійснювати відносно Мартиненко Ю. М. спеціальне
судове провадження.

Суддя Хомченко Л. І.
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 №№  ллооттаа  ННааййммееннуувваанннняя  ааккттииввуу  ППооччааттккоовваа  ццііннаа  ппррооддаажжуу  

ллооттаа ,,  ггррнн ..  ((ббеезз  ППДДВВ)) 
ГГааррааннттііййнниийй  ввннеессоокк ,,  ггррнн ..  

((ББеезз  ППДДВВ)) 
220033228811 Деб. заборгов. за розрахункове-касове обслуговування (75 договорів) 55 771188,,4466 557711,,8855 

220033228822 
Деб. заборгов.за броньовану касову перегородку( 1 договір), 
Сейфи (1 договір), послуги з оренди приміщення (1 договір) 

4488 669900,,0000 
 

44 886699,,0000 

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ГРІН БАНК» 
оголошує  аукціон повторно з продажу дебіторської заборгованості, що обліковується на балансі банку, який проводитиметься на електронному

торговому майданчику Товарна біржа «Електронні торги України» https://ubiz.ua

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» 
оголошує відкриті торги (аукціон) з продажу активів АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», шляхом відступлення прав вимоги за кредитами

іншим фінансовим установам, який проводитиметься на електронному торговому майданчику Української універсальної біржі
(http://www.uub.com.ua) 

 
 
 
 

  
№№  ллооттаа  ННааззвваа  ККііллььккііссттьь  ППооччааттккоовваа   ввааррттііссттьь  ппррооддаажжуу ,,  ггррнн ..   

1-13 ППррааввоо  ввииммооггии  ззаа  ккррееддииттннииммии  ддооггооввооррааммии  13 3300773322336688..6600 

 

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає як відповідачів у судові засідання для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про
стягнення заборгованості: на 18.12.15 року: 
Сахно Микола Миколайович, Живага Алла Миколаївна, Переверзов Андрiй Юрiйович, Скрипка Ольга Володимирівна, Бучинська Лілія Валеріївна, Островський Іван
Юрійович, Соколов Олексій Олександрович, Шацький Олександр Семенович, Жук Тимофій Іванович АКЦЕНТБАНК, Кондратенко Юлія Вікторівна, Янковський Biталiй
Анатолiйович, Галов Ігор Вікторович, Рябинський Андрій Васильович, Перцев Леонiд Леонiдович, Удовенко Вiталiй Анатолійович, Ганєв Василь Сергійович, Ігумнов
Анатолій Олександрович, Тарабановський Сергій Васильович, Величко Ростислав Володимирович, Енговатов Владислав Геннадійович, Купрін Дмитро Олександрович,
Науменко Микола Афанасійович, Дяченко Раїса Сергіївна, Пятков Андрій Павлович, Крумздоров Сергій Іванович, Мазна (Погорелова) Лариса Василівна, Гилюк
Олег Олександрович, Калашніков Віталій Віталійович, Медведєв Сергій Миколайович, Гуленко Сніжана Петрівна, Яхневський Микола Іванович,  Рамазанов Борис
Рамазанович, Одайник Олександр Володимирович, Вороніна Ганна Володимирівна, Кедров Юрій Сергійович, Ткаченко Костянтин Сергійович, Мельникова Катерина
Сергіївна, Сулько Олександр Сергійович, Волинець Руслан Петрович, Муйдiнов Тимур Алiджанович, Кравченко Андрій Олександрович, Борисенко Олександр Ми-
колайович, Сапронов Михайло Вікторович, Сидоренко Василь Іванович, Кацай Сергій Миколайович, Найденко Андрій Геннадійович, Хоменко Артем Вікторович,
Свистунов Володимир Анатолійович, Фатєєв Євген Вікторович, Лисицький Михайло Михайлович, Шевченко Олександр Геннадійович, Кречетов Володимир Анато-
лійович, Череповський Микола Миколайович, Мурджикнелі Леван Олександрович, Книшова Юлія Вікторівна, Курамшин Сергiй Федорович, Котов Андрій Валерійович,
Іваннікова Оксана Михайлівна, Вихров Олександр Миколайович, Бондар Володимир Єфимович, Токарєв Ігор Вікторович. Суддя Булгакова Г. М.

Судові засідання відбудуться у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі неявки відповідачів  у призначений
час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за їх  відсутності за наявними доказами. З опублікуванням цього оголошення відповідачі по
справах вважаються належним чином повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.



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

www.ukurier.gov.ua УРяДОВий КУР’ЄР12

реклама. оголошення

* Кожний лот виставляється до продажу окремо. З де-
тальною інформацією про склад лотів та початковою ціною
кожного лоту можна ознайомитися на сайті ТОВАРНОЇ БІРЖІ
«ПОЛОНЕКС»: www.polonex.com.ua, та ПАТ «ЗЛАТОБАНК»:
http://www.zbank.com.ua

Виставляється до продажу на перші торги.
Майно, яке пропонується до реалізації, було у користу-

ванні та має ознаки зносу. Заявнику в обов’язковому порядку
потрібно ознайомитися зі станом майна до подачі заявки на
участь в аукціоні.

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу
на аукціоні, можна з 10.00 до 17.00 год. за їх місцезнаход-
женням, попередньо зателефонувавши за номером 044-495-
81-74.

Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.
24.12.2015 року.

У разі, якщо учасник аукціону (електронні торги) зробив
крок в останні 5 хвилин до часу закінчення аукціону (елек-
тронні торги), час проведення аукціону (електронні торги)
продовжується на 5 хвилин, і так доти, доки не буде визна-
чено учасника аукціону (електронні торги), що запропонував
найвищу ціну.

Місце проведення аукціону (електронні торги):
www.polonex.com.ua

Кінцевий строк прийняття заявок на участь: 21.12.2015
року о 17 год. 00 хв.

З детальним описом лотів та умовами проведення аук-
ціону (електронні торги)  можна ознайомитись на веб-сайті
Організатора:  www.polonex.com.ua

Умови продажу:
Кожний учасник аукціону (електронні торги), який реєс-

трується,  приймає «Правила проведення відкритих торгів
(аукціонів) з продажу майна банків, щодо яких прийнято рі-
шення про здійснення процедури ліквідації», текст яких роз-
міщено на веб-сайті Організатора аукціону (електронні торги).

Переможець зобов’язаний сплатити Товарній біржі «ПО-
ЛОНЕКС» винагороду за проведення аукціону (електронні
торги).

Розмір реєстраційного внеску становить: 510 грн. 00 коп.
(п’ятсот десять гривень 00 копійок) без ПДВ.

Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота. 
Реєстраційний та гарантійний внески учасників аукціону

(електронні  торги) вносяться  на поточний рахунок  Товарної
біржі «ПОЛОНЕКС»: п/р 26507052732965 в ПАТ «ПРИВАТ-
БАНК» у м. Києві,  МФО 300711,  код ЄДРПОУ 39205429. 

Крок аукціону: 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Торги відбудуться за наявності двох учасників.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті Ук-

раїни. 
Переможець аукціону (електронні торги) повинен узгодити

протокол, підписати договір  купівлі – продажу придбаного
майна та провести повний розрахунок з Продавцем протягом
10 банківських днів з дня наступного після закінчення аук-
ціону (електронні торги). Банківські реквізити продавця: АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК»,  код ЄДРПОУ
35894495;  н/р. № 32071421201 в Головному Управлінні НБУ
України по м. Києву і Київській обл.; код банку 321024

Всі  витрати,  пов’язані з нотаріальним посвідченням, дер-
жавною реєстрацією та переоформленням права власності –
покладаються на Покупця – переможця аукціону (електронні
торги).

Організатор відкритих торгів (аукціону) в електронній
формі: Товарна біржа «ПОЛОНЕКС»:  01601, Україна, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 33-Б, 3 поверх, 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 та реєстрація  на участь  в аукціоні (елек-
тронні торги) проводиться на веб–сайті Організатора:
www.polonex.com.ua починаючи  з  дня оприлюднення цього
оголошення. 

Лоти №№ 203277-203279  виставляються до продажу на
повторні  торги зі знижкою 10%.

Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Київ,  вул.Костян-
тинівська,10

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу
на відкритих торгах (аукціоні), можна з 10.00 до 16.00 год. за
їх місцезнаходженням, після сплати гарантійного внеску, по-
передньо зателефонувавши за номером (067)715-81-36.

Умови продажу:
1. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути

юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські
фінансові установи, крім кредитних спілок). 

2. Аукціон відбудеться за наявності одного учасника.
3. Кожний учасник аукціону, який реєструється на аукціоні,

приймає «Правила проведення торгів (аукціонів) на ТБ «Елек-
тронні торги України» та умови Публічного договору з учас-
ником аукціону, тексти яких розміщенні на веб-сайті ТБ
«Електронні торги України», та зобов’язаний у разі визнання
його переможцем сплатити ТБ «Електронні торги України» ви-
нагороду за проведення аукціону.

4. Реєстраційний внесок за подання заяви про участь в аук-
ціоні – 500,00 грн. (п’ятсот грн 00 копійок). Гарантійний внесок
– 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лота. Ре-
єстраційний та гарантійний внески учасником аукціону вно-
сяться на поточний рахунок ТБ «Електронні торги України»:
код ЄДРПОУ 25219107, п/р 26005010084881 в ПАТ КБ «Дер-
жавний експортно-імпортний банк України», МФО 322313. 

5. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті
України.

6. Крок аукціону – 1% (один відсоток) від початкової ціни
лота.

7. Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі про-
токолу про проведення аукціону укладає договори відступ-

лення прав вимоги за кредитним договором та договорами
забезпечення виконання зобов’язань. Усі витрати, пов’язані з
укладенням договорів відступлення прав вимоги, поклада-
ються на покупця – переможця аукціону. Переможець відкри-
тих торгів (аукціону) зобов’язаний провести повний
розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня
наступного після закінчення аукціону. Гарантійний внесок,
сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни про-
дажу майна, що підлягає сплаті.

Ознайомлення з майном проводиться за його місцезнаход-
женням в робочі дні з 10.00 до 16.00 після реєстрації учасника
відкритих торгів (аукціону) та укладення договору про конфі-
денційність.

Час проведення аукціону з 12:00 год. до 13:00 год.
24.12.2015 року.

Час завершення електронних торгів продовжується щоразу
на 5 хвилин, з часу внесення пропозиції учасником про ціну, у
випадку, якщо учасником було внесено пропозицію, щодо
вартості майна менше як за 5 хвилин до закінчення аукціону,
і так доти, доки не буде визначено учасника, що запропонував
найвищу ціну.

Місце проведення відкритих торгів (аукціону) у формі елек-
тронних торгів: www.ubiz.ua.

Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) /реєс-
трація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ТБ «Елек-
тронні торги України» (www.ubiz.ua), починаючи з дати
публікації цього оголошення. 

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах
(аукціоні) – 23.12.2015 року о 17 год. 00 хв.

Бажаючим придбати активи звертатися до служби з орга-
нізації аукціону: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7,
офіс 3, тел. (044) 537-22-82, щоденно, крім вихідних, з 09.00
до 18.00.

Лот №1 кредит із забезпеч.(дог.№64/13-F) – поч.ціна продажу 224 336,88 грн.,
гар.внесок 22 433,69 грн.;

Лот №2 кредит із забезпеч.(дог.№02/254Ф) – поч.ціна продажу 44 122,00 грн.,
гар.внесок 4 412,20 грн.;

Лот №3 кредит із забезпеч.(дог.№243/07-А) – поч.ціна продажу 9 422,00 грн.,
гар.внесок 942,20 грн.;

Лот №4 кредит із забезпеч.(дог.№145/07-А) – поч.ціна продажу 18 380,00 грн.,
гар.внесок 1 838,00 грн.;

Лот №5 кредит із забезпеч.(дог.№02/289Ф) – поч.ціна продажу 52 023,89  грн.,
гар.внесок 5 202,39 грн.;

Лот №6 кредит із забезпеч.(дог.№35-К/07) – поч.ціна продажу 12 244,71 грн.,
гар.внесок 1 224,47 грн.;

Лот №7 кредит із забезпеч.(дог.№69) – поч.ціна продажу 464 277,00 грн.,
гар.внесок 46 427,70 грн.;

Лот №8 кредит із забезпеч.(дог.№02/436Ф и дог.№02/121Ф) – поч.ціна про-
дажу 41 193,00 грн., гар.внесок 4 119,30 грн.;

Лот №9 кредит із забезпеч.(дог.№03/4Ф) – поч.ціна продажу 25 168,00 грн.,
гар.внесок 2 516,80 грн.;

Лот №10 кредит із забезпеч.(дог.№43) – поч.ціна продажу 87 284,00 грн.,
гар.внесок 8 728,40 грн.;

Лот №11 кредит із забезпеч.(дог.№02/238Ф) – поч.ціна продажу 40 285,00 грн.,
гар.внесок 4 028,50 грн.;

Лот №12 кредит із забезпеч.(дог.№643) – поч.ціна продажу 9 651 176,00 грн.,
гар.внесок 965 117,60 грн.;

Лот №13 кредит із забезпеч.(дог.№570) – поч.ціна продажу 20 556,00 грн.,
гар.внесок 2 055,60 грн.;

Лот №14 кредит із забезпеч.(дог.№14) – поч.ціна продажу 126 000,00 грн.,
гар.внесок 12 600,00 грн.;

Лот №15 кредит із забезпеч.(дог.№280) – поч.ціна продажу 296 813,39 грн.,
гар.внесок 29 681,34 грн.;

Лот №16 кредити із забезпеч.(дог.№44/08-А) – поч.ціна продажу 29 467,00 грн.,
гар.внесок 2 946,70 грн.;

Лот №17 кредит із забезпеч.(дог.№02/171Ф) – поч.ціна продажу 28 966,00 грн.,
гар.внесок 2 896,60 грн.;

Лот №18 кредит із забезпеч.(дог.№02/124Ф) – поч.ціна продажу 89 416,00 грн.,
гар.внесок 8 941,60 грн.;

Лот №19 кредит із забезпеч.(дог.№194/08-А) – поч.ціна продажу 98 226,00 грн.,
гар.внесок 9 822,60 грн.;

Лот №20 кредит із забезпеч.(дог.№02/255Ф) – поч.ціна продажу 79 961,00 грн.,
гар.внесок 7 996,10 грн.;

Лот №21 кредит із забезпеч.(дог.№02/332Ф) – поч.ціна продажу 15 654,00 грн.,
гар.внесок 1 565,40 грн.;

Лот №22 кредит із забезпеч.(дог.№02/458Ф) – поч.ціна продажу 51 795,00 грн.,
гар.внесок 5 179,50 грн.;

Лот №23 кредит із забезпеч.(дог.№47/08-F) – поч.ціна продажу 113 499,00 грн.,
гар.внесок 11 349,90 грн.;

Лот №24 кредит із забезпеч.(дог.№690) – поч.ціна продажу 176 400,00 грн.,
гар.внесок 17 640,00 грн.;

Лот №25 кредит із забезпеч.(дог.№129) – поч.ціна продажу 87 758,77 грн.,
гар.внесок 8 775,88 грн.;

Лот №26 кредит із забезпеч.(дог.№127) – поч.ціна продажу 145 662,00 грн.,
гар.внесок 14 566,20 грн.;

Лот №27 кредит без забезпеч.(дог.№12) – поч.ціна продажу 680 596,00 грн.,
гар.внесок 68 059,60 грн.;

Лот №28 кредит із забезпеч.(дог.№147) – поч.ціна продажу 102 603,00 грн.,
гар.внесок 10 260,30 грн.;

Лот №29 кредит із забезпеч.(дог.№11) – поч.ціна продажу 366 660,00 грн.,
гар.внесок 36 666,00 грн.;

Лот №30 кредит із забезпеч.(дог.№472) – поч.ціна продажу 2 460 116,00 грн.,
гар.внесок 246 011,60 грн.;

Лот №31 кредит із забезпеч.(дог.№636) – поч.ціна продажу 393 750,00 грн.,
гар.внесок 39 375,00 грн.;

Лот №32 кредит із забезпеч.(дог.№5 та дог.№299) – поч.ціна продажу
1 190 852,00 грн., гар.внесок 119 085,20 грн.;

Лот №33 кредит із забезпеч.(дог.№187) – поч.ціна продажу 109 128,38 грн.,
гар.внесок 10 912,84 грн.;

Лот №34 кредит із забезпеч.(дог.№09) – поч.ціна продажу 22 563,41  грн.,
гар.внесок 2 256,34 грн.;

Лот №35 кредит із забезпеч.(дог.№82 та дог.№44) – поч.ціна продажу
2 500 427,00 грн., гар.внесок 250 042,70 грн.;

Лот №36 кредит із забезпеч.(дог.№4) – поч.ціна продажу 2 183 827,00 грн.,
гар.внесок 218 382,70 грн.;

Лот №37 кредит із забезпеч.(дог.№272 та дог.№192) – поч.ціна продажу
1 878 637,31 грн., гар.внесок 187 863,73 грн.;

Лот №38 кредит із забезпеч.(дог.№59/07U) – поч.ціна продажу 2 030 756,00
грн., гар.внесок 203 075,60 грн.;

Лот №39 кредит із забезпеч. (дог.№141) – поч.ціна продажу 1 086 542,39 грн.,
гар.внесок 108 654,24 грн.;

Лот №40 кредит із забезпеч.(дог.№138/13-U) – поч.ціна продажу 85 327,00
грн., гар.внесок 8 532,70 грн.;

Лот №41 кредит із забезпеч.(дог.№34) – поч.ціна продажу 409 030,00 грн.,
гар.внесок 40 903,00 грн.;

Лот №42 кредит із забезпеч.(дог.№29) – поч.ціна продажу 9 223 200,00 грн.,
гар.внесок 922 320,00 грн.;

Лот №43 кредит із забезпеч.(дог.№14/07U) – поч.ціна продажу 958 442,00 грн.,
гар.внесок 95 844,20 грн.;

Лот №44 кредит із забезпеч.(дог.№187 та дог.№508) – поч.ціна продажу
13 289 041,88 грн., гар.внесок 132 890,42 грн.;

Лот №45 кредит із забезпеч.(дог.№02/44Ю) – поч.ціна продажу 213 456,00 грн.,
гар.внесок 21 345,60 грн.;

Лот №46 кредит із забезпеч.(дог.№62) – поч.ціна продажу 1 845 893,61 грн.,
гар.внесок 184 589,36 грн.;

Лот №47 кредит із забезпеч.(дог.№231) – поч.ціна продажу 730 109,59 грн.,
гар.внесок 73 010,96 грн.;

Лот №48 кредит із забезпеч.(дог.№02/338Ф) – поч.ціна продажу 131 017,63
грн., гар.внесок 13 101,76 грн.;

Лот №49 кредит із забезпеч.(дог.№009/09) – поч.ціна продажу 24 155,51 грн.,
гар.внесок 2 415,55 грн.;

Лот №50 кредит із забезпеч.(дог.№2) – поч.ціна продажу 5 608,91 грн., гар.вне-
сок 560,89 грн.;

Лот №51 кредит із забезпеч.(дог.№95) – поч.ціна продажу 1 563,61 грн.,
гар.внесок 156,36 грн.;

Лот №52 кредит із забезпеч.(дог.№105) – поч.ціна продажу 6 725,28 грн.,
гар.внесок 672,53 грн.;

Лот №53 кредит із забезпеч.(дог.№113) – поч.ціна продажу 4 033 641,33 грн.,
гар.внесок 403 364,13 грн.;

Лот №54 кредит із забезпеч.(дог.№135) – поч.ціна продажу 1 064 292,55 грн.,
гар.внесок 106 429,26 грн.;

Лот №55 кредит із забезпеч.дог.№ 10 та без забезпеч.дог.№7) – поч.ціна про-
дажу 791,43 грн., гар.внесок 79,14 грн.;

Лот №56 кредит із забезпеч.(дог.№120/08-А) – поч.ціна продажу 19 256,31 грн.,
гар.внесок 1 925,63 грн.;

Лот №57 кредит із забезпеч.(дог.№02/57Ф) – поч.ціна продажу 71 159,97 грн.,
гар.внесок 7 116,00 грн.;

Лот №58 кредит із забезпеч.(дог.№154) – поч.ціна продажу 997,73 грн.,
гар.внесок 99,77 грн.;

Лот №59 кредит із забезпеч.(дог.№22/10-F) – поч.ціна продажу 211 127,00 грн.,
гар.внесок 21 112,70 грн.;

Лот №60 кредит із забезпеч.(дог.№4) – поч.ціна продажу 1 148,86 грн., гар.вне-
сок 114,89 грн.;

Лот №61 кредит із забезпеч.(дог.№02/471Ф) – поч.ціна продажу 91 843,01 грн.,
гар.внесок 9 184,30 грн.;

Лот №62 кредит із забезпеч.(дог.№02/488Ф) – поч.ціна продажу 155 016,93
грн., гар.внесок 15 501,69 грн.;

Лот №63 кредит із забезпеч.(дог.№02/55Ф) – поч.ціна продажу 18 980,54 грн.,
гар.внесок 1 898,05 грн.;

Лот №64 кредит із забезпеч.дог.№252 та без забезпеч.дог.№1 – поч.ціна про-
дажу 2 528 223,23 грн., гар.внесок 252 822,32 грн.;

Лот №65 кредит із забезпеч.(дог.№21) – поч.ціна продажу 874,39 грн., гар.вне-
сок 87,44 грн.;

Лот №66 кредит із забезпеч.(дог.№02/36Ф) – поч.ціна продажу 5 523,48 грн.,
гар.внесок 552,35 грн.;

Лот №67 кредит без забезпеч.(дог.№1) – поч.ціна продажу 616,93 грн., гар.вне-
сок 61,69 грн.;

Лот №68 кредит із забезпеч.(дог.№02/507Ф) – поч.ціна продажу 4 198,83 грн.,
гар.внесок 419,88 грн.;

Лот №69 кредит із забезпеч.(дог.№260) – поч.ціна продажу 660 441,82 грн.,
гар.внесок 66 044,18 грн.;

Лот №70 кредит із забезпеч.(дог.№115/08-А) – поч.ціна продажу 11 143,14 грн.,
гар.внесок 1 114,31 грн.;

Лот №71 кредит із забезпеч.(дог.№146) – поч.ціна продажу 1 435,79 грн.,
гар.внесок 143,58 грн.;

Лот №72 кредит із забезпеч.(дог.№210/07-А) – поч.ціна продажу 958,83 грн.,
гар.внесок 95,88 грн.;

Лот №73 кредит із забезпеч.(дог.№104) – поч.ціна продажу 194 767,75 грн.,
гар.внесок 19 476,78 грн.;

Лот №74 кредит із забезпеч.(дог.№51/12-F) – поч.ціна продажу 32 107,48 грн.,
гар.внесок 3 210,75 грн.;

Лот №75 кредит із забезпеч.(дог.№02/493Ф) – поч.ціна продажу 56 775,72 грн.,
гар.внесок 5 677,57 грн.;

Лот №76 кредит із забезпеч.(дог.№193) – поч.ціна продажу 466 445,09 грн.,
гар.внесок 46 644,51 грн.;

Лот №77 кредит із забезпеч.(дог.№02/474Ф) – поч.ціна продажу 3 480,40 грн.,
гар.внесок 348,04 грн.;

Лот №78 кредит із забезпеч.(дог.№126) – поч.ціна продажу 1 466,89 грн.,
гар.внесок 146,69 грн.;

Лот №79 кредит із забезпеч.(дог.№202/08-А) – поч.ціна продажу 7 953,96 грн.,
гар.внесок 795,40 грн.;

Лот №80 кредит із забезпеч.(дог.№02/446Ф) – поч.ціна продажу 34 857,36 грн.,
гар.внесок 3 485,74 грн.;

Лот №81 кредит із забезпеч.дог.№161 та без забезпеч.дог.№7) – поч.ціна про-
дажу 6 303,65 грн., гар.внесок 630,37 грн.;

Лот №82 кредит із забезпеч.(дог.№5/11-А) – поч.ціна продажу 49 819,15 грн.,
гар.внесок 4 981,92 грн.;

Лот №83 кредит із забезпеч.(дог.№228/07-А) – поч.ціна продажу 28 651,00 грн.,
гар.внесок 2 865,10 грн.;

Лот №84 кредит із забезпеч.(дог.№194) – поч.ціна продажу 5 957,44 грн.,
гар.внесок 595,74 грн.;

Лот №85 кредит із забезпеч.(дог.№02/293Ф) – поч.ціна продажу 95 094,90 грн.,
гар.внесок 9 509,49 грн.;

Лот №86 кредит із забезпеч.(дог.№02/317Ф) – поч.ціна продажу 141 181,76
грн., гар.внесок 14 118,18 грн.;

Лот №87 кредит із забезпеч.(дог.№253/07-А) – поч.ціна продажу 2 054,93 грн.,
гар.внесок 205,49 грн.;

Лот №88 кредити із забезпеч.(дог.№№178,182,190) – поч.ціна продажу
444 291,23 грн., гар.внесок 44 429,12 грн.;

Лот №89 кредит із забезпеч.(дог.№61/12-F) – поч.ціна продажу 35 412,00 грн.,
гар.внесок 3 541,20 грн.;

Лот №90 кредит із забезпеч.(дог.№37) – поч.ціна продажу 480,31 грн., гар.вне-
сок 48,03 грн.;

Лот №91 кредит із забезпеч.(дог.№02/336Ф) – поч.ціна продажу 96 566,70 грн.,
гар.внесок 9 656,67 грн.;

Лот №92 кредит із забезпеч.(дог.№205/08-А) – поч.ціна продажу 10 285,63 грн.,
гар.внесок 1 028,56 грн.;

Лот №93 кредит із забезпеч.(дог.№02/257Ф) – поч.ціна продажу 25 150,62 грн.,
гар.внесок 2 515,06 грн.;

Лот №94 кредит із забезпеч.(дог.№33/08-F та дог.№94/07-F) – поч.ціна продажу
1 789 086,12 грн., гар.внесок 178 908,61 грн.;

Лот №95 кредит із забезпеч.(дог.№02/286Ф) – поч.ціна продажу 9 678,20 грн.,
гар.внесок 967,82 грн.;

Лот №96 кредит із забезпеч.(дог.№197/07-А) – поч.ціна продажу 11 889,44 грн.,
гар.внесок 1 188,94 грн.;

Лот №97 кредит із забезпеч.(дог.№3/13) – поч.ціна продажу 478 824,62 грн.,
гар.внесок 47 882,46 грн.;

Лот №98 кредит із забезпеч.(дог.№02/386Ф) – поч.ціна продажу 4 879,74 грн.,
гар.внесок 487,97 грн.;

Лот №99 кредит  із забезпеч  та без забезпеч.(дог.№184) – поч.ціна продажу
499 115,53 грн., гар.внесок 49 911,55 грн.;

Лот №100 кредит із забезпеч.(дог.№02/339Ф та дог.№02/310Ф) – поч.ціна про-
дажу 16 414,06 грн., гар.внесок 1 641,41 грн.

Лоти №№1-46 виставляються до продажу на повторні торги. Аукціон відбу-
деться за наявності одного учасника.

Лоти №№47-100 виставляються до продажу на перші торги. Аукціон відбу-
деться за наявності не менше двох зареєстрованих учасників.

Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Харків, пр. Леніна, 36.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з

10.00 до 16.00 за їх місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за номером
057 751 98 12.

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

ній формі з продажу активів банків, щодо яких Фондом гарантування вкладів фі-
зичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації, та Регламенту
організації та проведення торгів на електронному майданчику Української універ-
сальної біржі. Порядок прийняття участі в аукціоні в електронній формі та деталь-
ний опис активів розміщений на веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua. 

2. Учасниками аукціону можуть бути фінансові установи – банки або небан-
ківські фінансові установи, крім кредитних спілок.

3. Учасники аукціону сплачують:
- реєстраційний внесок  – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) гривень 00 копійок

(в т.ч. ПДВ) на п/р №26000000001643 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО
300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа;

- гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лота
(без ПДВ) на п/р №26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614,
код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа. 

4. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
5. Крок аукціону – 2% (два відсотки) від початкової ціни лота.
6. Витрати по організації та проведенню аукціону покладаються на покупця

(переможця аукціону), який в момент подання заяви на участь в аукціоні укладає
договір про умови участі в аукціоні з Виконавцем.

7. Переможець аукціону повинен підписати протокол аукціону, договір про від-
ступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення ви-
конання зобов’язань та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10
банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Гарантійний внесок,
сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни продажу майна, що під-
лягає сплаті.

Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 25.12.2015 р.
Прийом заяв на участь в аукціоні: здійснюється до 17 год. 00 хв. 21.12.2015 р.

за адресою: м. Харків, вул. Лермонтовська, 20, тел. (057) 704-34-21, щоденно, крім
вихідних, з 09.00 до 17.00.

Овідіопольський районний суд
Одеської області викликає відпові-
дача — Шишенкова Андрія Володи-
мировича, 27.08.1977 р.н., в судове
засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Державний
ощадний банк України» до Шишен-
кова Андрія Володимировича про
дострокове стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яка
призначена до слухання 14 грудня
2015 р. о 14:20 год. за адресою: Оде-
ська обл., смт Овідіополь, вул. Бере-
гова, 9, в приміщенні суду.

У разі неявки відповідача — Ши-
шенкова Андрія Володимировича в
судове засідання справа буде розгля-
нута за Вашої відсутності.

Суддя В. М. Курочка

Новопсковський районний суд
Луганської області викликає у су-
дове засідання відповідача:

Щурову Олену Іванівну для роз-
гляду цивільної справи за позовом
ПАТ «Луганськгаз» до Щурової
Олени Іванівни про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 14
грудня 2015 року о 10 годині 30
хвилин (резервна дата судового
засідання — 21 грудня 2015 року
о 09 годині 30 хвилин) в примі-
щенні  Новопсковського район-
ного суду за адресою: вул. Леніна,
28, смт Новопсков Луганської об-
ласті.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Новопсковський районний суд Лу-
ганської області викликає у судове за-
сідання відповідачів: 

Горжий Романа Олександровича,
Горжий Олену Олександрівну для роз-
гляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства
«УкрСиббанк» до Горжий Романа
Олександровича, Горжий Олени Олек-
сандрівни про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 16 грудня 2015
року о 14 годині 00 хвилин (резервна
дата судового засідання — 23 грудня
2015 року о 14 годині 00 хвилин) в
приміщенні Новопсковського район-
ного суду за адресою: вул. Леніна, 28,
смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Новопсковський районний суд
Луганської області викликає у су-
дове засідання відповідача:

Качанович Івана Олександро-
вича для розгляду цивільної
справи за позовом Качанович Ка-
терини Миколаївни до Качанович
Івана Олександровича про розір-
вання шлюбу, яке відбудеться 14
грудня 2015 року о 15 годині 00
хвилин (резервна дата судового
засідання — 18 грудня 2015 року
о 15 годині 00 хвилин), в примі-
щенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Леніна, 28,
смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Погреб-
ного Юрія Юрійовича, Погребну
Оксану Миколаївну як відповідачів
у цивільній справі № 426/4696/15-ц
за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до
Погребного Юрія Юрійовича, По-
гребної Оксани Миколаївни про
стягнення заборгованості в судове
засідання, яке відбудеться 14
грудня 2015 року о 09.30 год. в
приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34. У разі неявки
на вказані судові засідання суд
проводитиме розгляд справи без
участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська

Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає ФОП
Маслюк Любов Анатоліївну як від-
повідача по цивільній справі 
№ 426/4132/15-ц за позовом Бо-
рисовець В.І. до ФОП Маслюк
Л.А., третя особа Лисичанський
міський центр зайнятості про ро-
зірвання трудового договору та
зобов’язання вчинити дії, в судове
засідання, яке відбудеться 14
грудня 2015 року о 10-00 год. в
приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська обл., м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34.

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

Суддя O.A. Гашинська

Сєвєродонецький міський суд Луганської
області викликає у якості обвинуваченого Ко-
марницького Андрія Михайловича (Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр.
Гвардійський, буд. 57-а, кв. 27) у судове за-
сідання у спеціальному кримінальному про-
вадженні з розгляду кримінальної справи за
обвинуваченням Комарницького Андрія Ми-
хайловича у скоєнні кримінального правопо-
рушення за ч.2 ст.260, ч. 1 ст.258-3, ч. 1 ст.14,
ч.2 ст.258, ч.1 ст.263, ч. 3 ст. 258, ч.2 ст.342,
ст. 348 КК України, яке відбудеться
16.12.2015 р. о 15 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м.
Сєвєродонецьк, вул. Леніна,19. У разі неявки
на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі.

Суддя Р.С. Юхимук

Сєвєродонецький міський суд Луганської
області викликає в якості відповідача Збо-
ровського Олега Васильовича, 1982 р.н. (Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.
Вілєсова, 6/3 ) у судове засідання з розгляду
цивільної справи № 428/3038/15ц за позовом
Зборовського Василя Володимировича до
Зборовського Олега Васильовича про по-
збавлення права користування квартирою та
зняття з реєстрації, яке відбудеться
14.12.2015 р. о 15 год. 00 хв. у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, вул. Леніна, 19. У разі неявки
на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г. Д. Скочій

Сєвєродонецький міський суд Луган-

ської області повідомляє, що 25 листо-

пада 2015 року ухвалено заочне рішення

по цивільній справі №428/2835/15-ц за

позовом Тітової Ірини Олександрівни до

Тітова Андрія Валентиновича про усу-

нення перешкод у здійсненні вільного

права користування та розпоряджання

своїм майном, шляхом визнання особи

такою, що втратила право користування

житловим приміщенням.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луган-

ської області повідомляє, що 25 листо-

пада 2015 року ухвалено заочне рішення

по цивільній справі №428/3837/15-ц за

позовом Калгіної Анни Валеріївни до Ци-

ганкової Наталії Валеріївни, Калгіна Еду-

арда Валерійовича, Калгіної Ірини

Валеріївни, Калгіної Світлани Валеріївни

про визнання осіб такими, що втратили

право користування житловим приміщен-

ням з подальшим зняттям з реєстрації.

Суддя І.О. Юзефович

Сватівський районний суд Луганської
області викликає Будєєва Сергія Вячесла-
вовича як відповідача у цивільній справі
№ 426/4698/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Будєєва Сергія Вячеславовича про
стягнення заборгованості в судове засі-
дання, яке відбудеться 14 грудня 2015
року о 09.00 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказані судові засі-
дання суд проводитиме розгляд справи
без участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» 
оголошує відкриті торги (аукціон) з реалізації активів, шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, 

який проводитиметься на електронному торгівельному майданчику УКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ - https://www.uub.com.ua

 

№№  ллооттаа  

ННааййммееннуувваанннняя  
ааккттииввуу ::  ППррааввоо  
ввииммооггии  ззаа  
ккррееддииттнниимм   

ДДооггооввоорроомм  №№  

РРооззмміірр  
ггааррааннттііййннооггоо  
ввннеессккуу  ббеезз  

ППДДВВ  

ТТиипп  ппооззииччааллььннииккаа  //ФФОО //ЮЮОО //  ттиипп  ззааббееззппееччеенннняя  
ДДооггооввоорруу   

ППооччааттккоовваа  
ццііннаа  №№11 
ббеезз  ППДДВВ  

203277 1/08 38 776,81 Ю.О. Без забезпечення 387 768,12 
203278 17/07 108 429,70 Ф.О. Земельна ділянка 1 084 296,95 
203279 06/09 36 000,00 Ф.О. Житлова нерухомість та спеціалізований транспорт 360 000,00 

 

 
№№№№  ллооттіівв  ННааййммееннуувваанннняя  ааккттииввуу  ППооччааттккоовваа  ццііннаа  

ппррооддаажжуу  ((зз  ППДДВВ)) ,,  ггррнн ..  
ГГааррааннттііййнниийй  ввннеессоокк                 

((вв  тт ..чч ..  ППДДВВ)) ,,  ггррнн ..  
11 Основні засоби: банкомати в кількості 69 одиниць* 3 033 992,91 303 399,30 

 

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК» оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються

на балансі АТ «ЗЛАТОБАНК» на електронному торгівельному майданчику Товарної біржі «ПОЛОНЕКС»  

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ГРІН БАНК» 
оголошує  проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації активів шляхом відступлення прав вимоги за кредитами, який

проводитиметься на електронному торговому майданчику Товарна біржа «Електронні торги України» -  https://ubiz.ua 
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Оголошення про намір передати в оренду державне майно, щодо якого надійшла заява.
Назва органу управління: Управління справами Апарату Верховної Ради України.
Балансоутримувач: Державний будівельний комбінат Управління справами Верховної

Ради України. Юридична адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, код ЄДРПОУ:
21586524. 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява.
Найменування об’єкта: частина майданчика з бетонним покриттям.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8.
Загальна площа: 1000 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 1066240,00 грн. станом на 31.10.2015 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: складування матеріалів.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів з дня опуб-

лікування оголошення за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 12б. Додаткова інформація
за тел.(044) 255-61-66. Заяви подаються в окремих конвертах з написом «Заява про оренду»
із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

У разі надходження двох та більше заяв на об’єкт оренди, буде оголошено конкурс на
право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст.9 ЗУ «Про оренду державного та ко-
мунального майна».

Краматорським міським судом Донець-

кої області викликається до суду:

- Макаров Сергій Анатолійович (ос-

таннє відоме місце проживання: 84300,

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шев-

ченка, кв. 11) на 11 годин 20 хвилин

14.12.2015 р. для участі у розгляді справи

№ 234/17169/15-ц по суті за позовом ПАТ

КБ «ПриватБанк».

Суддя Юр’єва К.С.

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача у судове за-
сідання Бондаренка Володимира
Юрійовича, Бондаренко Тетяну В’ячесла-
вівну по справі № 433/2193/15-ц за позо-
вом ПАТ «БМ БАНК» до Бондаренка
Володимира Юрійовича, Бондаренко Те-
тяни В’ячеславівни про стягнення забор-
гованості.

Засідання відбудеться 14 грудня 2015
року о 15 год. 30 хв. за адресою: Луган-
ська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5-А.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Горобея Олега Леонідовича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Горобей Олег Леонідович, 27.11.1976 р.н., зареєстрований: м. Київ,
вул. Фрунзе, 118, кв. 12, викликається до суду на 14 грудня 2015 р. о 09:10 год., каб №
9, в приміщення за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14-Б, для участі у розгляді справи
по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Ларіонова Н.М.

Богуславський районний суд Київської області в зв’язку з розглядом цивіль-
ної справи № 358/1301/15-ц за позовом Лади Ольги Василівни до Лади Вадима
Валерійовича про розірвання шлюбу викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 14 грудня 2015 року о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Богуслав, Київська
область, вул. Франка, 29-а, в якості відповідача:

Ладу Вадима Валерійовича, 13 листопада 1984 року народження, вул. Ви-
шнева, 22-А, м. Богуслав Київської області.

Суддя В. М. Корбут

Богунський районний суд м. Житомира викликає як відповідача Вакуленко
Юлію Сергіївну по справі за позовом Водоп’яна Олександра Сергійовича до Ва-
куленко Юлії Сергіївни про розірвання шлюбу в судове засідання, яке відбу-
деться 14 грудня 2015 року о 09 год. 30 хв. у залі судових засідань № 4-Б-2 
(м. Житомир, м-н Соборний, 1).

В разі неявки відповідача без поважних причин справа буде слухатися у її від-
сутності.

Суддя Д. В. Кузнєцов

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає відповідача Горецьку Марину Вадимівну,
7 лютого 1990 року народження, останнім відомим місцем проживання якої є м. Чернігів, вул. Привок-
зальна, б. 8, кв. 6, зареєстровану у с. Гальчин, вул. Миру, б. 36, Козелецького району Чернігівської
області, в судове засідання на 10:00 годину 14 грудня 2015 року (17000, смт Козелець, вул. Леніна, 7,
Чернігівської області) у цивільній справі за позовом Новозаводської районної у місті Чернігові ради, Ор-
гану опіки та піклування до Горецької Марини Вадимівни, третьої особи - Органу опіки та піклування
Козелецької районної державної адміністрації Чернігівської області про позбавлення батьківських прав.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про день, час і місце
розгляду справи. В разі неявки відповідача в судове засідання справа може бути розглянута за його від-
сутності.      Суддя Соловей В.В.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідачів у судові засі-
дання:

Коломієць Олександра Івановича для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Мимрикова А.С. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 15 грудня
2015 року об 11.00 год. (резервна дата судового засідання — 21 грудня 2015 року о 09-00
год.);

Аннєнкову Тетяну Володимирівну для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Уварова І.С. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 15 грудня
2015 року о 10-15 год. (резервна дата судового засідання — 21 грудня 2015 року о 08-00
год.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Но-
вопсков Луганської області.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове засі-
дання відповідачів:

185/9176/15-ц Калиновську Людмилу Анатоліївну;
185/9064/15-ц Горобця Артема Юрійовича;
185/9181/15-ц Єресько Наталію Олександрівну;
185/9179/15-ц Мокрого Олександра Едуардовича;
185/9892/15-ц Літвінова Максима Валерійовича;
185/9173/15-ц Царенка Олександра Володимировича;
185/9055/15-ц Сарбєя Миколу Івановича
за позовом ПАТ «Український Бізнес Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судові засідання призначено на 14.12.2015 року о 16:00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за

його відсутністю.
Суддя В.А. Гаврилов

Лот №1 кредит із забезпеч.(дог.№02/398Ф) – поч.ціна про-
дажу 158 252,46 грн., гар.внесок 15 825,25 грн.;

Лот №2 кредит із забезпеч.(дог.№02/384Ф) – поч.ціна про-
дажу 192 964,03 грн., гар.внесок 19 296,40 грн.;

Лот №3 кредит із забезпеч.(дог.№02/224Ф) – поч.ціна про-
дажу 180 356,27 грн., гар.внесок 18 035,63 грн.;

Лот №4 кредит із забезпеч.(дог.№56) – поч.ціна продажу 
131 250,00 грн., гар.внесок 13 125,00 грн.;

Лот №5 кредит із забезпеч.(дог.№02/423Ф) – поч.ціна про-
дажу 10 246,54  грн., гар.внесок 1 024,65 грн.;

Лот №6 кредит із забезпеч.(дог.№02/402Ф) – поч.ціна про-
дажу 154 266,59 грн., гар.внесок 15 426,66 грн.;

Лот №7 кредит із забезпеч.(дог.№499) – поч.ціна продажу 
6 405,13 грн., гар.внесок 640,51 грн.;

Лот №8 кредит із забезпеч.(дог.№144/07-А) – поч.ціна про-
дажу 15 170,79 грн., гар.внесок 1 517,08 грн.;

Лот №9 кредит із забезпеч.(дог.№33) – поч.ціна продажу 
190 417,85 грн., гар.внесок 19 041,79 грн.;

Лот №10 кредит із забезпеч.дог.№158 та без
забезпеч.дог.№22 – поч.ціна продажу 8 534,46 грн., гар.внесок
853,45 грн.;

Лот №11 кредит із забезпеч.(дог.№13/701-17) – поч.ціна про-
дажу 27 335,15 грн., гар.внесок 2 733,51 грн.;

Лот №12 кредит із забезпеч.(дог.№134) – поч.ціна продажу 
1 056 526,03 грн., гар.внесок 105 652,60 грн.;

Лот №13 кредит із забезпеч.дог.№153 та без забезпеч.дог.№1
– поч.ціна продажу 3 238 524,63 грн., гар.внесок 323 852,46 грн.;

Лот №14 кредити із забезпеч. та без
забезпеч.(дог.№02/406Ф) – поч.ціна продажу 181 346,60 грн.,
гар.внесок 18 134,66 грн.;

Лот №15 кредит із забезпеч. та без забезпеч.(дог.№02/388Ф)
– поч.ціна продажу 173 704,58 грн., гар.внесок 17 370,46 грн.;

Лот №16 кредити із забезпеч.(дог.№183/08-А) – поч.ціна про-
дажу 3 638,44 грн., гар.внесок 363,84 грн.;

Лот №17 кредит із забезпеч.(дог.№35/08-А) – поч.ціна про-
дажу 1 866,65 грн., гар.внесок 186,67 грн.;

Лот №18 кредит із забезпеч.(дог.№628) – поч.ціна продажу 
515 952,92 грн., гар.внесок 51 595,29 грн.;

Лот №19 кредит із забезпеч.(дог.№175/07-А) – поч.ціна про-
дажу 10 873,60 грн., гар.внесок 1 087,36 грн.;

Лот №20 кредит із забезпеч.(дог.№41) – поч.ціна продажу 
17 417,00 грн., гар.внесок 1 741,70 грн.;

Лот №21 кредит із забезпеч.(дог.№37) – поч.ціна продажу 
1 613,98 грн., гар.внесок 161,40 грн.;

Лот №22 кредит із забезпеч.(дог.№213) – поч.ціна продажу 
112 613,00 грн., гар.внесок 11 261,30 грн.;

Лот №23 кредит із забезпеч.(дог.№02/242Ф) – поч.ціна про-
дажу 33 163,92 грн., гар.внесок 3 316,39 грн.;

Лот №24 кредит із забезпеч.(дог.№02/183Ф) – поч.ціна про-
дажу 7 866,04 грн., гар.внесок 786,60 грн.;

Лот №25 кредит із забезпеч.(дог.№02/326Ф) – поч.ціна про-
дажу 105 805,91 грн., гар.внесок 10 580,59 грн.;

Лот №26 кредит із забезпеч.(дог.№07/07) – поч.ціна продажу
58 392,69 грн., гар.внесок 5 839,27 грн.;

Лот №27 кредит без забезпеч.(дог.№061/07) – поч.ціна про-
дажу 25 815,43 грн., гар.внесок 2 581,54 грн.;

Лот №28 кредит із забезпеч.(дог.№02/426Ф) – поч.ціна про-
дажу 9 857,17 грн., гар.внесок 985,72 грн.;

Лот №29 кредит із забезпеч.(дог.№02/136Ф) – поч.ціна про-
дажу 2 094,23 грн., гар.внесок 209,42 грн.;

Лот №30 кредит із забезпеч.(дог.№060/07) – поч.ціна продажу
47 052,43 грн., гар.внесок 4 705,24 грн.;

Лот №31 кредит із забезпеч.(дог.№02/333Ф) – поч.ціна про-
дажу 9 611,29 грн., гар.внесок 961,13 грн.;

Лот №32 кредити із забезпеч.та без забезпеч.(дог.№02/374Ф)
– поч.ціна продажу 151 187,21 грн., гар.внесок 15 118,72 грн.;

Лот №33 кредит із забезпеч.(дог.№02/8Ф) – поч.ціна продажу
2 376,22 грн., гар.внесок 237,62 грн.;

Лот №34 кредит із забезпеч.(дог.№02/232Ф) – поч.ціна про-
дажу 679,55  грн., гар.внесок 67,95 грн.;

Лот №35 кредит із забезпеч.(дог.№72) – поч.ціна продажу 
44 373,55 грн., гар.внесок 4 437,35 грн.;

Лот №36 кредит із забезпеч.(дог.№336) – поч.ціна продажу 
52 152,14 грн., гар.внесок 5 215,21 грн.;

Лот №37 кредит із забезп.(дог.№02/331Ф) та без
забезп.(дог.№№02/389Ф,02/320Ф) – поч.ціна 69 250,00 грн.,
гар.внесок 6 925,00 грн.;

Лот №38 кредит із забезпеч.(дог.№20) – поч.ціна продажу 
33 858,49 грн., гар.внесок 3 385,85 грн.;

Лот №39 кредит із забезпеч. (дог.№02/441Ф) – поч.ціна про-
дажу 10 319,54 грн., гар.внесок 1 031,95 грн.;

Лот №40 кредит із забезпеч.(дог.№02/219Ф) – поч.ціна про-
дажу 6 382,84 грн., гар.внесок 638,28 грн.;

Лот №41 кредит із забезпеч.(дог.№02/455Ф) – поч.ціна про-
дажу 117 271,17 грн., гар.внесок 11 727,12 грн.;

Лот №42 кредити із забезпеч.(дог.№№100/08А, 122/08А,
184/08А) – поч.ціна продажу 26 862,96 грн., гар.внесок 2 686,30
грн.;

Лот №43 кредит із забезпеч.(дог.№02/161Ф) – поч.ціна про-
дажу 27 364,59 грн., гар.внесок 2 736,46 грн.;

Лот №44 кредит із забезпеч.(дог.№02/189Ф) – поч.ціна про-
дажу 2 722,24 грн., гар.внесок 272,22 грн.;

Лот №45 кредит із забезпеч.(дог.№02/246Ф) – поч.ціна про-
дажу 10 326,94 грн., гар.внесок 1 032,69 грн.;

Лот №46 кредит із забезпеч.(дог.№02/508Ф) та без забез-
печ.(дог.№02/451Ф) – поч.ціна 99 873,62 грн., гар.внесок 
9 987,36 грн.;

Лот №47 кредит із забезпеч.(дог.№02/482Ф) )– поч.ціна про-
дажу 3 886,23 грн., гар.внесок 388,62 грн.;

Лот №48 кредит із забезпеч. та без забезпеч.(дог.№02/373Ф)
– поч.ціна продажу 143 529,41 грн., гар.внесок 14 352,94 грн.;

Лот №49 кредит із забезпеч.(дог.№02/410Ф) – поч.ціна про-
дажу 6 578,44 грн., гар.внесок 657,84 грн.;

Лот №50 кредит із забезпеч.(дог.№02/264Ф) – поч.ціна про-
дажу 88 311,84 грн., гар.внесок 8 831,18 грн.;

Лот №51 кредит із забезпеч.(дог.№11) – поч.ціна продажу 
3 560,54 грн., гар.внесок 356,05 грн.;

Лот №52 кредит із забезпеч. (дог.№02/216Ф) та без забезпеч.
(дог.№02/119Ф) – поч.ціна продажу 62 896,39 грн., гар.внесок 
6 289,64 грн.;

Лот №53 кредит із забезпеч.(дог.№02/400Ф) – поч.ціна про-
дажу 118 687,37 грн., гар.внесок 11 868,74 грн.;

Лот №54 кредит із забезпеч.(дог.№02/235Ф) та без
забезп.(дог.№02/236Ф) – поч.ціна продажу 37 136,40 грн.,
гар.внесок 3 713,64 грн.;

Лот №55 кредит із забезпеч.(дог.№02/123Ф) – поч.ціна про-
дажу 8 696,64 грн., гар.внесок 869,66 грн.;

Лот №56 кредит із забезпеч. (дог.№ 02/73Ф) – поч.ціна про-
дажу 1 542,59 грн., гар.внесок 154,26 грн.;

Лот №57 кредит із забезпеч.(дог.№02/56Ф) – поч.ціна про-
дажу 1 922,77 грн., гар.внесок 192,28 грн.;

Лот №58 кредит із забезпеч.(дог.№02/266Ф) – поч.ціна про-
дажу 3 026,18 грн., гар.внесок 302,62 грн.;

Лот №59 кредит із забезпеч.(дог.№02/207Ф) та без
забезп.(дог.№02/447Ф) – поч.ціна продажу 131 020,68 грн.,
гар.внесок 13 102,07 грн.;

Лот №60 кредит із забезпеч.(дог.№02/101Ф) – поч.ціна про-
дажу 8 841,63 грн., гар.внесок 884,16 грн.;

Лот №61 кредит із забезпеч.(дог.№02/443Ф) – поч.ціна про-
дажу 10 889,10 грн., гар.внесок 1 088,91 грн.;

Лот №62 кредит із забезпеч.(дог.№02/28Ф) – поч.ціна про-
дажу 4 995,67грн., гар.внесок 499,57 грн.;

Лот №63 кредит із забезпеч.(дог.№03/1Ф) – поч.ціна продажу
4 242,80 грн., гар.внесок 424,28 грн.;

Лот №64 кредит із забезпеч.(дог.№02/177Ф) – поч.ціна про-
дажу 5 268,56 грн., гар.внесок 526,86 грн.;

Лот №65 кредит із забезпеч.(дог.№29) – поч.ціна продажу 
3 856,31 грн., гар.внесок 385,63 грн.;

Лот №66 кредит із забезпеч.(дог.№02/480Ф) – поч.ціна про-
дажу 4 360,38 грн., гар.внесок 436,04 грн.;

Лот №67 кредит без забезпеч.(дог.№02/297Ф) та без за-
безп.(дог.№02/323Ф) – поч.ціна продажу 83 422,27 грн., гар.вне-
сок 8 342,23 грн.;

Лот №68 кредит із забезпеч.(дог.№02/506Ф) – поч.ціна про-
дажу 9 287,17 грн., гар.внесок 928,72 грн.;

Лот №69 кредит із забезпеч.(дог.№02/313Ф) – поч.ціна про-
дажу 9 357,15 грн., гар.внесок 935,72 грн.;

Лот №70 кредит із забезпеч.(дог.№34) – поч.ціна продажу 
2 816,74 грн., гар.внесок 281,67 грн.;

Лот №71 кредит із забезпеч.(дог.№02/213Ф) – поч.ціна про-
дажу 131 803,60 грн., гар.внесок 13 180,36 грн.;

Лот №72 кредит із забезпеч.(дог.№02/262Ф та
дог.№02/440Ф) – поч.ціна продажу 114 085,61 грн., гар.внесок
11 408,56 грн.;

Лот №73 кредит із забезпеч.(дог.№02/16Ю) – поч.ціна про-
дажу 44 338,60 грн., гар.внесок 4 433,86 грн.;

Лот №74 кредит із забезпеч.(дог.№02/17Ю) – поч.ціна про-
дажу 29 160,02 грн., гар.внесок 2 916,00 грн.;

Лот №75 кредит із забезпеч.(дог.№02/12Ю) – поч.ціна про-
дажу 16 761,26 грн., гар.внесок 1 676,13 грн.;

Лот №76 кредит із забезпеч.(дог.№116) – поч.ціна продажу 
140 918,90 грн., гар.внесок 14 091,89 грн.;

Лот №77 кредит із забезпеч.(дог.№135/06) – поч.ціна продажу
814 966,36 грн., гар.внесок 81 496,64 грн.;

Лот №78 кредит із забезпеч.(дог.№64) та без
забезп.(дог.№155) – поч.ціна 6 915 533,27 грн., гар.внесок 691
553,33 грн.;

Лот №79 кредит із забезпеч.(дог.№03/1Ю та дог.№03/2Ю) –
поч.ціна продажу 96 391,53 грн., гар.внесок 9 639,15 грн.;

Лот №80 кредити із забезпеч.(дог.№№349,19,502,392) –
поч.ціна продажу 3 315 325,93 грн., гар.внесок 331 532,59 грн.;

Лот №81 кредит із забезпеч.(дог.№02/43Ю) – поч.ціна про-
дажу 31 717,44 грн., гар.внесок 3 171,74 грн.;

Лот №82 кредит із забезпеч.(дог.№02/09Ю) – поч.ціна про-
дажу 84 159,29 грн., гар.внесок 8 415,93 грн.;

Лот №83 кредит із забезпеч.(дог.№118) – поч.ціна продажу 
9 077 973,05 грн., гар.внесок 907 797,31 грн.;

Лот №84 кредит із забезпеч.(дог.№14/701-2) – поч.ціна про-
дажу 32 052,33 грн., гар.внесок 3 205,23 грн.;

Лот №85 кредит із забезпеч.(дог.№61) – поч.ціна продажу 
10 201 711,22 грн., гар.внесок 1 020 171,12 грн.;

Лот №86 кредит із забезпеч.(дог.№55) – поч.ціна продажу 
16 285 750,86 грн., гар.внесок 1 628 575,09 грн.;

Лот №87 кредит із забезпеч.(дог.№188) та без
забезп.(дог.№49) – поч.ціна 8 028 648,89 грн., гар.внесок 802
864,89 грн.;

Лот №88 кредит із забезпеч.(дог.№23/06 та дог.№103/04) –
поч.ціна продажу 1 342 662,15 грн., гар.внесок 134 266,21 грн.;

Лот №89 кредит із забезпеч.(дог.№004/09) – поч.ціна продажу
167 224,06грн., гар.внесок 16 722,41 грн.;

Лот №90 кредит із забезпеч.(дог.№82 та дог.№184) – поч.ціна
продажу 14 939 951,05 грн., гар.внесок 1 493 995,10 грн.;

Лот №91 кредит із забезпеч.(дог.№253 та дог.№81) – поч.ціна
продажу 14 736 962,14 грн., гар.внесок 1 473 696,21 грн.;

Лот №92 кредит із забезпеч.(дог.№80) – поч.ціна продажу 
8 813 746,45 грн., гар.внесок 881 374,64 грн.;

Лот №93 кредит із забезпеч.(дог.№156) – поч.ціна продажу 
24 378,64 грн., гар.внесок 2 437,86 грн.;

Лот №94 кредит із забезпеч.(дог.№50) – поч.ціна продажу 
15 283 850,14 грн., гар.внесок 1 528 385,01 грн.;

Лот №95 кредит із забезпеч.(дог.№02/30Ю) – поч.ціна про-
дажу 15 617,52 грн., гар.внесок 1 561,75 грн.;

Лот №96 кредит із забезпеч.(дог.№174) – поч.ціна продажу 
9 307 302,76 грн., гар.внесок 930 730,28 грн.;

Лот №97 кредит із забезпеч.(дог.№02/399Ф) – поч.ціна про-
дажу 1 386,00 грн., гар.внесок 138,60 грн.;

Лот №98 кредит із забезпеч.(дог.№02/403Ф) – поч.ціна про-
дажу 29 900,56 грн., гар.внесок 2 990,06 грн.;

Лот №99 кредит із забезпеч.(дог.№02/500Ф) – поч.ціна про-
дажу 153 896,26 грн., гар.внесок 15 389,63 грн.;

Лот №100 кредит із забезпеч.(дог.№02/394Ф) – поч.ціна про-
дажу 196 979,55 грн., гар.внесок 19 697,96 грн.

Лоти виставляються до продажу на перші торги. Аукціон від-
будеться за наявності не менше двох зареєстрованих учасників.

Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Харків, пр. Леніна,
36.

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на
аукціоні, можна з 10.00 до 16.00 за їх місцезнаходженням, попе-
редньо зателефонувавши за номером 057 751 98 12.

Умови продажу:
1. Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення аук-

ціонів в електронній формі з продажу активів банків, щодо яких
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення
про здійснення процедури ліквідації, та Регламенту організації та
проведення торгів на електронному майданчику Української уні-
версальної біржі. Порядок прийняття участі в аукціоні в електрон-
ній формі та детальний опис активів розміщений на веб-сайті
Виконавця: http://uub.com.ua. 

2. Учасниками аукціону можуть бути фінансові установи –
банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спі-
лок.

3. Учасники аукціону сплачують:
- реєстраційний внесок  – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять)

гривень 00 копійок (в т.ч. ПДВ) на п/р №26000000001643 в ПАТ
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707,
отримувач – Українська універсальна біржа;

- гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової
ціни продажу лота (без ПДВ) на п/р №26007000000380 в ПАТ
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707,
отримувач – Українська універсальна біржа. 

4. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті Ук-
раїни.

5. Крок аукціону – 2% (два відсотки) від початкової ціни лота.
6. Витрати по організації та проведенню аукціону поклада-

ються на покупця (переможця аукціону), який в момент подання
заяви на участь в аукціоні укладає договір про умови участі в аук-
ціоні з Виконавцем.

7. Переможець аукціону повинен підписати протокол аук-
ціону, договір про відступлення права вимоги за кредитним до-
говором та договорами забезпечення виконання зобов’язань та
провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банків-
ських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Гарантій-
ний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до
ціни продажу майна, що підлягає сплаті.

Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 28.12.2015 р.
Прийом заяв на участь в аукціоні: здійснюється до 17 год. 00

хв. 22.12.2015 р. за адресою: м. Харків, вул. Лермонтовська, 20,
тел. (057) 704-34-21, щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 17.00.

Хмільницький міськрайонний суд Він-
ницької області (Вінницька області, м.
Хмільник, вул. Столярчука, 4) викликає як
відповідача Величко Юлію Василівну по
цивільній справі № 149/3232/15-ц за по-
зовом Величко Олександра Миколайо-
вича до Величко Юлії Василівни про
стягнення аліментів на утримання дитини,
в судове засідання, яке відбудеться 14
грудня 2015 року о 09:00 год. в примі-
щенні Хмільницького міськрайонного
суду за адресою: м. Хмільник, вул. Сто-
лярчука, 4. У разі неявки Величко Ю.В.
справа буде розглянута на підставі наяв-
них доказів. 

Суддя Войнаревич М.Г.

Касьяненко Ірина Іванівна, 19.11.1969 року народження,
останнє місце проживання чи мешкання: 51900, Дніпропет-
ровська область, місто Дніпродзержинськ, вулиця Анош-
кіна, будинок 56 а, квартира 86, викликається у відкрите
судове засідання в якості відповідача на 09.30 годину 
18 грудня 2015 року у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТ-
БАНК» до Касьяненко Євгена Олексійовича, Касьяненко
Ірини Іванівни про стягнення заборгованості за кредитом.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться
під головуванням судді Решетник Т.О. в приміщенні Дніп-
ровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпро-
петровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул.
Петровського, 166, 1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі відповідач Касьяненко Ірина Іванівна
вважається повідомленою про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за
його відсутності.

Радомишльським районним судом слухається справа за
позовом ТзОВ «Торговий Дім «Агроальянс»» до відпові-
дача-1 — ПП «Агро-ФТ», відповідача-2 — ТзОВ «Агрохі-
мічна компанія «ВІТАГРО», відповідача-3 — ТзОВ «Агро
ВАТ», відповідача-4 — Кузнєцова Василя Віталійовича про
зняття арешту та визнання права власності на майно, з
участю третьої особи без самостійних вимог на стороні Від-
повідача-2 — відділ ДВС Радомишльського РУЮ в Жито-
мирській області та відділу примусового виконання рішень
управління ДВС Головного управління юстиції у Житомир-
ській області.

Справу призначено до розгляду на 27 січня 2016 року
на 11 годин 00 хвилин в залі засідань Радомишльського
районного суду за адресою: вул. Івана Франка, 4а, м. Ра-
домишль Житомирської області.

В разі неявки відповідачів: ПП «Агро-ФТ», ТзОВ «Агро-
хімічна компанія «ВІТАГРО», ТзОВ «Агро ВАТ», Кузнєцова
Василя Віталійовича справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Суддя І. М. Невмержицький 

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравне-
вого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом Кредитної спілки «Азовська Кредитна
Компанія» до Акрабая Едуарда Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач — Акрабай Едуард Володимирович, заре-
єстрований за адресою: с. Дем’янівка, вул. Вишнева, 1,
Першотравневий район, Донецька область, викликається
на 22 грудня 2015 року о 10.00 годині до Першотравне-
вого районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Акрабаю Едуарду Володимировичу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази до 22
грудня 2015 року. У випадку неприбуття відповідача —
він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність за наявними
матеріалами.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5

Печерський районний суд м. Києва викликає як відпо-
відача Янковського Сергія Валерійовича (остання відома
адреса реєстрації: вул. Капітана Зайцева, 9, м. Ірпінь Ки-
ївської обл., 08201) по цивільній справі № 757/31521/15-ц
за позовом Федорова Дмитра Олексійовича до Фізичної
особи-підприємця Янковського Сергія Валерійовича про
захист прав споживачів та стягнення грошових коштів, в
судове засідання, яке відбудеться 19 січня 2016 року о
10.40 год. за адресою: м. Київ, вул. Гайцана, 4, каб. 405,
під головуванням судді Матійчук Г.О.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без
поважних причин або неповідомлення суду про причини
неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності на
підставі наявних в справі доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи.

Суддя Г.О. Матійчук

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

— Лаптєвої Світлани Вікторівни про стягнення заборго-
ваності. Відповідач у справі Лаптєва Світлана Вікторівна, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область,
Слов’янський р-н, сел. Восютинське, вул. Садова, буд. 5, ви-
кликається на 18 грудня 2015 року на 08 годину 15 хвилин
до суду для участі у розгляді справи по суті.

— Тацинець Олени Олександрівни про стягнення забор-
гованості. Відповідач у справі Тацинець Олена Олексан-
дрівна, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
Слов’янський р-н, смт Райгородок, вул. Набережна, буд. 6,
викликається на 18 грудня 2015 року на 08 годину 30 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 роз-
глянута у його відсутність. 

Суддя Чемодурова Н.О.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Скорнякова
Юрія Олександровича, Романовської Ірини Іванівни
про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідачів Скорнякова Юрія Олек-
сандровича, Романовську Ірину Іванівну в судове за-
сідання, яке відбудеться 25.12.2015 року о 09-00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
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 ма-
теріалами в заочному порядку.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська
Дніпропетровської області повідомляє, що 17 листопада
2015 року суддею Решетник Т.О. було винесено заочне
рішення по цивільній справі № 209/4367/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Морозової Наталії Сергіївни про стяг-
нення заборгованості за кредитом.

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Морозової Наталії
Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитом —
задоволені в повному обсязі. При публікації оголошення
Морозова Наталія Сергіївна вважається належно пові-
домлена про винесення заочного рішення.

Копію заочного рішення можна отримати в примі-
щенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержин-
ська Дніпропетровської області за адресою:
Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул.
Петровського, 166, кабінет канцелярії.

Суддя Т. О. Решетник

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача по справі №
409/2721/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Воло-
щенко Ірини Василівни та Волощенко Сергія Сергійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 25.12.2015 року о 15.30
год. (резервна дата 04.01.2016 р. о 15.30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2.

Викликається Волощенко Ірина Василівна, останнє
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Центральна Учгосп
ЛНАУ, буд. 15, кв. 24.

Викликається Волощенко Сергій Сергійович, останнє
місце реєстрації: м. Луганськ, с. Дзержинське, вул. Цен-
тральна, буд. 18, кв.50.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто
за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» 
оголошує відкриті торги (аукціон) з реалізації активів, шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, який проводитиметься на електронному торгівельному
майданчику УКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ - https://www.uub.com.ua
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реклама. оголошення
Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє Пономарьову

Ірину Володимирівну, Гуржу Артема Вікторовича, Бабич Олену Володимирівну, Ко-
лесник Людмилу Олексіївну, Маслову Любов Григорівну, Маслову Світлану Анатолі-
ївну, Вороніна В’ячеслава Миколайовича, Вороніна Андрія Миколайовича, Максунова
В’ячеслава Олександровича, Гальченка Сергія Анастасійовича, Ковальчук Оксану
Олександрівну, Ахмедова Руслана Олексійовича, Ахмедову Валентину Миколаївну,
Головатюк Юлію Володимирівну, Ахмедова Ікмет Ахмед-Огли, Батуревич Ніну Арте-
мівну, Прокоф’єву Наталію Миколаївну, Долженко Тамару Яківну, Грузевич Аллу Во-
лодимирівну, Вороніна Миколу Володимировича, Бикову Анастасію Юріївну, Паливоду
Андрія Гавриловича, Паливоду Тамару Миколаївну, Тернавських Юрія Володимиро-
вича, Пімахову Галину Дмитрівну, Міллер Ксенію Олександрівну, Міллер-Ахмедову
Єлену Іванівну, Михайличенко Вікторію Володимирівну, Сливенко Ірину Григорівну,
Базь Олега Вікторовича, Шалигіну Лідію Василівну, Рядчик Тетяну Василівну, Синель-
ника Євгена Олеговича, Єрмолу Наталію Андріївну, Балашову Анастасію Вікторівну,
Паламарчук Аскольдіну Степанівну, Волкову Тетяну Андріївну, Паламарчука Ігоря Ва-
лерійовича, Ставиченка Віктора Валерійовича, Нікітіну Олену Василівну, Асланова
Павла Володимировича, Геляс Анастасію Іванівну, Асланову Тетяну Андріївну, Зіневич
Аллу Юріївну, Асланова Сулеймана Вейсал Огли, Рядчик Тетяну Василівну, Зіневича
Юрія Михайловича, Зіневич Наталію Ігорівну, Вороніну Ольгу Петрівну, Аліханова
Георгія Валеріковича, Джаббарли Лейли Сахіб Кизи, Іванова Володимира Євгеновича,
Каруни Сергія Сергійовича, Сбітнєва Володимира Леонідовича, Шалигіну Оксану Вік-
торівну, Шалигіна Олега Вікторовича, Розпутенко Іванну Іванівну, Чуйка Ігоря Бори-
совича, Бушного Антона Васильовича, Тульську Вікторію Володимирівну, Осипенко
Людмилу Іванівну, Таранову Олександру Андріївну, Сокол Олену Григорівну, Сінгарову
Олену Леонідівну, Сінгарова Юрія Давидовича, Барбак Яну Костянтинівну, Роман Ірину
Володимирівну, Аджиєву Ірину Іванівну, Сергієнко Віру Іванівну, Климчук Вікторію
Олександрівну, Климчука Юрія Григоровича, Смик Людмилу Вацлавівну, Кузьменко
Світлану Миколаївну, Бударіна Дмитра Сергійовича, Гальченко Катерину Миколаївну,
Харченко Любов Іванівну, Кіпоренко Галину Василівну, Панченко Валерію Іванівну,
Меженського Андрія Андрійовича, Шевченко Миколу Анатолійовича, Шевченко Ан-
тоніну Володимирівну, Шевчука Владислава Сергійовича, Малікова Віталія Володи-
мировича, Фролова Олега Володимировича, Баранецького Руслана Федоровича,
Шкоріненка Валерія Олександровича, Аркушу Анастасію Михайлівну, Дьомкина Олек-
сандра Павловича, Дьомкину Наталію Володимирівну, Пульчева Анатолія Дем’яно-
вича, Арсьонова Олексія Івановича, Арсьонова Сергія Анатолійовича, Козел Олега
Олександровича, Козел Тамару Іванівну, Савенка Олександра Володимировича, Са-
венко Ольгу В’ячеславівну, Ейнеман Ірину Олексіївну, Ейнемана Дмитра Робертовича,
Коротченко Олену Василівну, Рустамова Джамаладдіна Гайтаран Огли, Куріцина Ві-
талія Борисовича, Куріцина В’ячеслава Віталійовича, Куріцину Каріну Олегівну, Курі-
цину Анастасію Валеріївну, Куріцину Олену Андріївну, Куріцину Аллу Станіславівну,
Шалигіну Ганну Іванівну, Шалигіна В’ячеслава Вікторовича, Пульчева Дем’яна Анато-
лійовича, Дорошенко Тетяну Василівну, Голіздри Дмитра Ігоровича, Ковальову Тетяну
Володимирівну, Ковальова Олександра Івановича, Куріцину Галину Іванівну, Іванову
Марину Євгенівну, Куріцину Маргариту Олегівну, Куріцина Олега Борисовича, Курі-
цину Галину Аванесівну, Куріцину Марину Борисівну, Гальченка Максима Сергійовича,
Сбітнєву Наталію Володимирівну, Заяць Володимира Макаровича, Федоровського
Ігоря Вікторовича, Страшенко Тетяну Миколаївну, Марченкова Андрія Вікторовича,
Михальцова Олександра Володимировича, Михальцову Олену Михайлівну, Ткаченко
Марію Дмитрівну, Басюк Емілію Василівну, Дорошенко Наталію Володимирівну, На-
умчака Сергія Миколайовича, Сінгарову Емму Юріївну, Чуйка Бориса Валентиновича,
Прокопенко Тетяну Юріївну, Прокопенко Марину Михайлівну, Кравчук Ірину Валері-
ївну, Дончик Ірину Олександрівну, Крутько Анну Валеріївну, Вовченка Геннадія Ген-
надійовича, Гаврилова Дмитра Олександровича, Заворотько Ірину Валеріївну, Зіневич
Олену Віталіївну, Басюка Олексія Васильовича, Пар’єву Тетяну Володимирівну, Ци-
булька Андрія Анатолійовича, Жукову Анну Миколаївну, Татарова Вадима Вікторо-
вича, Долженка Ігоря Євгеновича, Білокінь Світлану Іванівну, Білінську Олену
Анатоліївну, Антонова Олександра Ігоровича, Дегоди Андрія Сергійовича, Гумена Лео-
ніда Сергійовича, Гумена Юрія Володимировича, Орлову Ліну Олександрівну, Кра-
сильнікову Діну Костянтинівну, Маслова Григорія Анатолійовича, Маслову Інну
Анатоліївну, Трепак Віктора Миколайовича, Требукову Юлію Анатоліївну, Притоцького
Віталія Вікторовича, Заяць Олександра Володимировича, Воловчук Ольгу Вікторівну,
Дворецького Ігоря Вікторовича, Редько Бориса Борисовича, Нагорного Євгенія Во-
лодимировича, Кім Олега Анатолійовича, Іванову Людмилу Петрівну, Долотенко Олек-
сандра Олександровича, Песецьку Ніну Валентинівну, Сулейманова Романа
Рамісовича, про те, що цивільна справа за позовом першого заступника прокурора
Київської області в інтересах Кабінету Міністрів України, Національного університету
біоресурсів і природокористування України до Києво-Святошинської районної дер-
жавної адміністрації, Головного управління Держземагентства в Київській області, са-
дового товариства «Горобина», Пономарьової Ірини Володимирівни, Гуржи Артема
Вікторовича, Бабич Олени Володимирівни, Колесник Людмили Олексіївни, Маслової
Любові Григорівни, Маслової Світлани Анатоліївни, Вороніна В’ячеслава Миколайо-
вича, Вороніна Андрія Миколайовича, Максунова В’ячеслава Олександровича, Галь-
ченка Сергія Анастасійовича, Ковальчук Оксани Олександрівни, Ахмедова Руслана
Олексійовича, Ахмедової Валентини Миколаївни, Головатюк Юлії Володимирівни, Ах-
медова Ікмет Ахмед-Огли, Батуревич Ніни Артемівни, Прокоф’євої Наталії Миколаївни,
Долженко Тамари Яківни, Грузевич Алли Володимирівни, Вороніна Миколи Володи-
мировича, Бикової Анастасії Юріївни, Паливоди Андрія Гавриловича, Паливоди Тамари
Миколаївни, Тернавських Юрія Володимировича, Пімахової Галини Дмитрівни, Міллер
Ксенії Олександрівни, Міллер-Ахмедової Єлени Іванівни, Михайличенко Вікторії Во-
лодимирівни, Сливенко Ірини Григорівни, Базь Олега Вікторовича, Шалигіної Лідії Ва-
силівни, Рядчик Тетяни Василівни, Синельника Євгена Олеговича, Єрмоли Наталії
Андріївни, Балашової Анастасії Вікторівни, Паламарчук Аскольдіни Степанівни, Вол-
кової Тетяни Андріївни, Паламарчука Ігоря Валерійовича, Ставиченка Віктора Валері-
йовича, Нікітіної Олени Василівни, Асланова Павла Володимировича, Геляс Анастасії
Іванівни, Асланової Тетяни Андріївни, Зіневич Алли Юріївни, Асланова Сулеймана Вей-
сал Огли, Рядчик Тетяни Василівни, Зіневича Юрія Михайловича, Зіневич Наталії Іго-
рівни, Вороніної Ольги Петрівни, Аліханова Георгія Валеріковича, Джаббарли Лейли
Сахіб Кизи, Іванова Володимира Євгеновича, Каруни Сергія Сергійовича, Сбітнєва Во-
лодимира Леонідовича, Шалигіної Оксани Вікторівни, Шалигіна Олега Вікторовича,
Розпутенко Іванни Іванівни, Чуйка Ігоря Борисовича, Бушного Антона Васильовича,
Тульської Вікторії Володимирівни, Осипенко Людмили Іванівни, Таранової Олександри
Андріївни, Сокол Олени Григорівни, Сінгарової Олени Леонідівни, Сінгарова Юрія Да-
видовича, Барбак Яни Костянтинівни, Роман Ірини Володимирівни, Аджиєвої Ірини
Іванівни, Сергієнко Віри Іванівни, Климчук Вікторії Олександрівни, Климчука Юрія
Григоровича, Смик Людмили Вацлавівни, Кузьменко Світлани Миколаївни, Бударіна
Дмитра Сергійовича, Гальченко Катерини Миколаївни, Харченко Любові Іванівни, Кі-
поренко Галини Василівни, Панченко Валерії Іванівни, Меженського Андрія Андрійо-
вича, Шевченко Миколи Анатолійовича, Шевченко Антоніни Володимирівни, Шевчука
Владислава Сергійовича, Малікова Віталія Володимировича, Фролова Олега Володи-
мировича, Баранецького Руслана Федоровича, Шкоріненка Валерія Олександровича,
Аркуши Анастасії Михайлівни, Дьомкина Олександра Павловича, Дьомкиної Наталії
Володимирівни, Пульчева Анатолія Дем’яновича, Арсьонова Олексія Івановича, Ар-
сьонова Сергія Анатолійовича, Козел Олега Олександровича, Козел Тамари Іванівни,
Савенка Олександра Володимировича, Савенко Ольги В’ячеславівни, Ейнеман Ірини
Олексіївни, Ейнемана Дмитра Робертовича, Коротченко Олени Василівни, Рустамова
Джамаладдіна Гайтаран Огли, Куріцина Віталія Борисовича, Куріцина В’ячеслава Ві-
талійовича, Куріциної Каріни Олегівни, Куріциної Анастасії Валеріївни, Куріциної Олени
Андріївни, Куріциної Алли Станіславівни, Шалигіної Ганни Іванівни, Шалигіна В’ячес-
лава Вікторовича, Пульчева Дем’яна Анатолійовича, Дорошенко Тетяни Василівни,
Голіздри Дмитра Ігоровича, Ковальової Тетяни Володимирівни, Ковальова Олександра
Івановича, Куріциної Галини Іванівни, Іванової Марини Євгенівни, Куріциної Маргарити
Олегівни, Куріцина Олега Борисовича, Куріциної Галини Аванесівни, Куріциної Марини
Борисівни, Гальченка Максима Сергійовича, Сбітнєвої Наталії Володимирівни, Заяць
Володимира Макаровича, Федоровського Ігоря Вікторовича, Страшенко Тетяни Ми-
колаївни, Марченкова Андрія Вікторовича, Михальцова Олександра Володимировича,
Михальцової Олени Михайлівни, Ткаченко Марії Дмитрівни, Басюк Емілії Василівни,
Дорошенко Наталії Володимирівни, Наумчака Сергія Миколайовича, Сінгарової Емми
Юріївни, Чуйка Бориса Валентиновича, Прокопенко Тетяни Юріївни, Прокопенко Ма-
рини Михайлівни, Кравчук Ірини Валеріївни, Дончик Ірини Олександрівни, Крутько
Анни Валеріївни, Вовченка Геннадія Геннадійовича, Гаврилова Дмитра Олександро-
вича, Заворотько Ірини Валеріївни, Зіневич Олени Віталіївни, Басюка Олексія Васи-
льовича, Пар’євої Тетяни Володимирівни, Цибулька Андрія Анатолійовича, Жукової
Анни Миколаївни, Татарова Вадима Вікторовича, Долженка Ігоря Євгеновича, Білокінь
Світлани Іванівни, Білінської Олени Анатоліївни, Антонова Олександра Ігоровича, Де-
годи Андрія Сергійовича, Гумена Леоніда Сергійовича, Гумена Юрія Володимировича,
Орлової Ліни Олександрівни, Красильнікової Діни Костянтинівни, ТОВ «ВАЛЕСАГРО»,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні від-
повідачів: Маслов Григорій Анатолійович, Маслова Інна Анатоліївна, Трепак Віктор
Миколайович, Требукова Юлія Анатоліївна, Притоцький Віталій Вікторович, Заяць
Олександр Володимирович, Воловчук Ольга Вікторівна, Дворецький Ігор Вікторович,
Редько Борис Борисович, Нагорний Євгеній Володимирович, Кім Олег Анатолійович,
Іванова Людмила Петрівна, Долотенко Олександр Олександрович, Песецька Ніна Ва-
лентинівна, Сулейманов Роман Рамісович, про визнання недійсними розпоряджень,
наказів, договору оренди земельної ділянки та витребування земельних ділянок з чу-
жого незаконного володіння, призначена слуханням на 21 грудня 2015 року о 10 год.
00 хв. в приміщенні Києво-Святошинського районного суду Київської області за ад-
ресою: вул. Мельниченка, 1, м. Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи буде проведено у Вашу
відсутність. 

Суддя Т.В. Дубас

У зв’язку з розглядом цивільної справи №265/6307/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Папуш Івана Григоровича
про стягнення заборгованості Орджонікідзевський районний суд міста Ма-
ріуполя Донецької області викликає у якості відповідача Папуш Івана Григо-
ровича, 5 червня 1983 року народження, останнє відоме місце проживання
якого: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Пашковського, будинок
64 а, гурт., к. 141, у судове засідання 22.12.2015 року на 09.30 годин, яке від-
будеться в приміщенні суду за адресою: Донецька область, місто Маріуполь,
проспект Перемоги, будинок 6, кабінет №205.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І.М.

У зв’язку з розглядом цивільної справи №265/6126/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Лиходід Сергія
Олександровича про стягнення заборгованості Орджонікідзевський рай-
онний суд міста Маріуполя Донецької області викликає у якості відповідача
Лиходід Сергія Олександровича, 19 квітня 1968 року народження, останнє
відоме місце проживання якого: Донецька область, місто Маріуполь, ву-
лиця Лютнева, будинок 75, у судове засідання на 21.12.2015 року на 10:00
годину, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
місто Маріуполь, проспект Перемоги, будинок 6, кабінет №205.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутності на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І.М.

У зв’язку з розглядом цивільної справи №265/6300/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «ПриватБанк» до Щебетовського Михайла Юрійовича
про стягнення заборгованості Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
Донецької області викликає у якості відповідача Щебетовського Михайла Юрійо-
вича, 2 липня 1969 року народження, останнє відоме місце проживання якого:
Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Граверна, будинок 2, гурт., кв. 2, у
судове засідання 22.12.2015 року на 10.00 годину, яке відбудеться в приміщенні
суду за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Перемоги, буди-
нок 6, кабінет №205.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності
на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І.М.

У зв’язку з розглядом цивільної справи №265/5840/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «ПриватБанк» до Дернова Володимира Олександровича
про стягнення заборгованості Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
Донецької області викликає у якості відповідача Дернова Володимира Олексан-
дровича, 6 вересня 1964 року народження, останнє відоме місце проживання
якого: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Волгодонська, будинок 23,
квартира 6, у судове засідання на 21.12.2015 року на 09:30 годину, яке відбудеться
в приміщенні суду за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Пе-
ремоги, будинок 6, кабінет №205.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності
на підставі документів, які є в матеріалах справи.                    Суддя Міхєєва І.М.

У провадженні Голованівського районного суду Кіровоградської області, смт
Голованівськ, знаходиться цивільна справа № 386/1296 /15-ц за позовом Шевчук
Оксани Петрівни до Стан  Віталія Григоровича, третя особа — Голованівська
районна державна адміністрація Кіровоградської області (орган опіки та піклу-
вання) про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Судовий розгляд справи призначено 24 грудня 2015 року на 11 год. 00 хв. у
Голованівському районному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Леніна, 18.

Суд  викликає Стан Віталія Григоровича у судове засідання як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та неповідом-

лення про причини неявки справа буде розглянута за наявними у справі дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Бутенко О.Ф.

У провадженні Городищенського районного суду Черкаської області знаходиться
цивільна справа за №691/1262/15-ц, провадження №2/691/564/15 за позовом Гладкої
Ніни Григорівни в інтересах малолітніх Новак Анастасії Сергіївни, Ярової Поліни Віта-
ліївни до Гладкої Оксани Вікторівни, Новак Сергія Петровича, за участю третьої особи
органу опіки та піклування Городищенської РДА Черкаської області та прокурора Го-
родищенського району Черкаської області про позбавлення батьківських прав.

Розгляд справи призначено на 18 грудня 2015 року об 11 год. 00 хв. в примі-
щенні суду за адресою: Черкаська область, м. Городище, вул. 1 травня, №9, суддя
Савенко О. М.

Суд викликає Гладку О. В., жительку смт Вільшана, вул. Шевченка, №4 Городи-
щенського району Черкаської області та Новак С. П., жителя с. Товста, провул. Горь-
кого, №22 Городищенського району Черкаської області, як відповідачів у справі. Явка
до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачів у судове засідання справа згідно з
вимогами ЦПК України буде розглянута у їх відсутність за наявними матеріалами в
справі. При публікації оголошення про виклик до суду відповідачі вважаються пові-
домленими належним чином про день, час та місце розгляду справи.

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (суддя Зубачик
Н.Б.) знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Акцент-Банк» до Ковтуна Владислава Борисовича про стягнення за-
боргованості.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 14 грудня 2015 року о 09
годині 30 хвилин. Попереджаємо відповідача Ковтуна Владислава Борисовича,
що у випадку неявки в судове засідання на вищевказане число, справу буде
розглянуто у його відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Суддя Зубачик Н. Б.

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Тарнауцького Олександра Степановича про
стягнення заборгованості за договором кредиту призначено на 10 годину 00
хвилин 28 грудня 2015 року в залі № 103 Жовтневого районного суду м. Кри-
вого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська, буд. 3, суддя Борис О. Н.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі
відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі
неявки відповідача до залу суду без поважних причин справа буде розглянута
за його відсутністю.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає в якості відповідача
Павловську Аллу Адольфівну по справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» до Павловської Алли Адольфівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, розгляд якої відбудеться
14.12.2015 року о 12 год. 50 хв. в приміщенні Корольовського районного
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 332.

У разі неявки у судове засідання відповідача без поважних причин справа
буде розглянута у його відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя Н. М. Анциборенко

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засі-
дання відповідачів Кравченко Миколу Вікторовича, Кравченко Ольгу
Петрівну у справі за позовом ПАТ «Райффайзен банк Аваль» про
стягнення заборгованості на 23.12.2015 о 08-50 год., каб. №1, за ад-
ресою: вул. Радісна, 3, м. Миколаїв.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомле-
ними про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути
розглянуто за їх відсутності.

Суддя В.В. Андрощук

Гадяцький районний суд Полтавської області повідомляє, що 2 грудня
2015 року була розглянута цивільна справа № 526/2271/15-ц за позовом
Заєць Василя Петровича до Болотова Валерія Дмитровича про визнання
права власності, по якій винесено заочне рішення.

Позовні вимоги задоволено в повному обсязі.
Адреса суду: 37300, Полтавська область, м. Гадяч, вул. Лесі Українки,

6, тел. (05354) 20842.
Суддя Л.В. Максименко

Хотинський районний суд Чернівецької області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 18 грудня 2015 року об 11 годині 00 хвилин
в приміщенні суду за адресою: вул. Незалежності, 25 А, м. Хотин Чер-
нівецької області, Гончарюк Віктора Валерійовича, 31.03.1987 року
народження, останнє відоме місце проживання: вул. Михайлова, 4 а,
м. Хотин Чернівецької області в якості відповідача по цивільній справі
№ 724/402/15-ц, провадження №2/724/362/15 за позовом Запоточ-
ного Леоніда Дмитровича до Гончарюка Віктора Валерійовича про ви-
требування майна з незаконного володіння.

Суддя О.Г.Єфтеньєв

Громадянам Проценко Олексію Олексійовичу та Проценко Наталії Микола-
ївні, останнє відоме місце проживання: 02140, м. Київ, пр-т Григоренка, 38 а,
кв.251, необхідно 20.01.2016 року на 14.00 годину з’явитись до Дарницького
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб.119, на
розгляд справи за позовом ТОВ «ФК «Агро Фактор» до Проценко О.О., Про-
ценко Н.М., третя особа: ПАТ «БГ Банк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Наслідками неявки буде проведення з’ясування обставин у справі на під-
ставі доказів, які були подані на попередньому судовому засіданні.

Суддя Шклянка М. П.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє про те, що 22
грудня 2015 року о 16.30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Київ,
вул. Волоська, 6/14б (каб. 9) відбудеться розгляд справи за позовом
Дзюби Андрія Анатолійовича до Дзюби Ірини Володимирівни про ро-
зірвання шлюбу.

В судове засідання викликається відповідач по справі Дзюба Ірина
Володимирівна, 04.02.1973 р. н., зареєстрована за адресою: м. Київ,
вул. Стеценка, 2, кв. 57.

Суддя Н.М. Ларіонова

Розівський районний суд Запорізької області (70300, Запорізька область, смт
Розівка, вул. Новобудови, 23) розглядає цивільну справу за позовом Дмитренко
Віталіни Сергіївни до Дмитренка Дмитра Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі №327/434/15-ц — Дмитренко Дмитро Анатолійович, 20
вересня 1980 року народження, викликається до суду на 14 год. 00 хв. 17 грудня
2015 року для участі у розгляді справи по суті.

Відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на
їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та неповідом-
лення суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за його відсут-
ності за наявними у справі доказами. 

Суддя Кущ Т.М.

Апеляційний суд Херсонської області викликає як відповідача Шам-
шуру Ірину Борисівну в судове засідання у цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний
банк «Індустріалбанк» до Шамшури Бориса Борисовича, Шамшури
Ірини Борисівни, Відділу державної виконавчої служби Комсомоль-
ського районного управління юстиції міста Херсона, третя особа: Гри-
цинін Андрій Вікторович про звернення стягнення на предмет застави
та зняття арешту, яке призначено на 09 год. 00 хв. 24 грудня 2015
року, за адресою: Апеляційний суд Херсонської області, м. Херсон,
вул. 295 Херсонської стрілецької дивізії, 1 а. У разі неявки в судове
засідання Шамшури Ірини Борисівни розгляд справи відбудеться без
її участі.

Суддя Л. П. Воронцова 

16.11.2015 року Славутський міськрайонний суд Хмельницької області в
складі: головуючого судді Роїк В.П. при секретарі Козир О.П., розглянувши
у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Славута цивільну справу
за позовом Комунального підприємства «Славутське житлово-комунальне
об’єднання» до Римської Ніни Іванівни про стягнення заборгованості за по-
слуги теплопостачання, утримання будинку та прибудинкової території, ке-
руючись ст. ст.8, 10, 14, 15, 88, 158, 209, 212-215, 224, 226 ЦПК України, суд
вирішив:

стягнути з Римської Ніни Іванівни на користь Комунального підприємства
«Славутське житлово-комунальне об’єднання» 15509 грн 43 коп. заборго-
ваності за послугу теплопостачання, 4707 грн 88 коп. заборгованості за по-
слуги з утримання будинку та прибудинкової території та 873 грн 60 коп.
судових витрат, всього на загальну суму 21090 (двадцять одну тисячу
дев’яносто) грн 91 (дев’яносто одну) коп.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за пись-
мовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути
подано протягом десяти днів з дня отримання його копії. Апеляційна скарга
на рішення суду може бути подана позивачем протягом десяти днів з дня
його проголошення. Суддя Роїк В. П.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
(суддя Боженко Л. В.) викликає в судове засідання відповідачів по ци-
вільних справах Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Прядко Юрія Юрійовича (185/9458/15-ц) — Судове засідання при-
значене на 12 січня 2016 року о 15-00 год. за адресою: м. Павлоград,
вул. Дніпровська, 135, каб. 203.

Тестову Олександру Ігорівну (185/9468/15-ц) — Судове засідання
призначене на 12 січня 2016 року о 15-30 год. за адресою: м. Павлог-
рад, вул. Дніпровська, 135, каб. 203.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з ви-
могами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутністю.
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Чернігівський  районний суд в порядку частини 9
статті 74 ЦПК України  викликає в судове засідання
на 10.00 год. 28 грудня 2015 р. відповідача

Сидорець Любов Петрівну, останнє відоме місце
реєстрації за адресою: вул. М. Гречко, буд.18 А, квар-
тира 36, м.Київ по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Нефедова Петра Федоровича,
Кутової Юлії Петрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться у приміщенні суду
за адресою: м. Чернігів, Чернігівська область, вул.
Воровського, 4.

Суддя  С.М. Майборода 

Тарутинським районним судом Одеської області

викликається до суду:

- Кара Юрій Іванович (останнє відоме місце про-

живання: 68514, Одеська обл., Тарутинський р-н, 

с. Вознесенівка-2, вул. Леніна, буд. 108) на 11 годин

00 хвилин 18.12.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 514/1178/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Тончева Н.М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донець-
кої області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Уткіної
Валентини Олексіївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач Уткіна Валентина Олексіївна, останнє відоме
місце реєстрації та мешкання якої: Донецька область, місто Ма-
ріуполь, бульвар Комсомольський, 24, квартира 5, виклика-
ється для участі у розгляді вищевказаної цивільної справи на
29 грудня 2015 року о 09-00 годині, кабінет № 201, другий по-
верх. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за її відсутності на підставі наявних у справі матеріалів. 

Суддя Ковтуненко О.В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Пе-
ремоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акцент Банк»
до Бріт Владислава Віталійовича про стягнення за-
боргованості.

Відповідач Бріт Владислав Віталійович виклика-
ється на 23 грудня 2015 року на 15-00 годину до Ор-
джонікідзевського районного суду міста Маріуполя
Донецької області для участі в розгляді справи по
суті.

Суддя Щербіна А. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні
справи за позовом Нікуліна Сергія Володимировича до Яклаш-
кіна Юрія Анатолійовича, Смітія Тетяни Станіславівни про виділ
частки в натурі нерухомого майна. Відповідачі у справі Яклаш-
кін Юрій Анатолійович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Святогірськ, вул. Соснова, буд. 1а, Смітія
Тетяна Станіславівна, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Святогірськ, вул. Соснова, 1а викликаються
на 16 грудня 2015 року о 08 годині 00 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Чемодурова Н.О.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання П’ятібрата
Віктора Леонтійовича по справі № 433/2733/15-ц за
позовом П’ятібрат Тетяни Валентинівни до П’ятіб-
рата Віктора Леонтійовича про визнання особи
такою, що втратила право користуватись житловим
приміщенням.

Засідання відбудеться 14 грудня 2015 року о 12
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає
відповідача по цивільній справі за позовом Шисель
Олени Вікторівни до Саад Атеф Мухаммеда, третя
особа: Служба у справах дітей СМР про позбавлення
батьківських прав, у судове засідання, яке відбу-
деться о 09.00 годині 17 грудня 2015 року за адре-
сою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. №21.

У разі неявки відповідача Саад А.М. у судове засі-
дання суд вирішить справу на підставі наявних у ній
доказів.

Суддя Г. Ю. Корольова

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
позовом Лозової Тетяни Миколаївни до Лозового
Миколи Віталійовича про розірвання шлюбу.

Суд викликає відповідача Лозового Миколу Віта-
лійовича в судове засідання, яке відбудеться
27.01.2016 року о 15.45 годині в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506.
Суддя Ревуцький С.І., тел. (06153) 3-51-09. Явка до
суду обов’язкова. В разі неявки справа буде розгля-
нута за наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя С. І. Ревуцький

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє, що 15 грудня 2015 року о 8 годині 30 хвилин у
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 № 2/585/1212/15 (унікальний номер
585/3356/15-ц) за позовом Карпенка Івана Івановича до
Пилипенка Романа Григоровича про спростування недос-
товірної інформації та відшкодування моральної шкоди.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача
Пилипенка Романа Григоровича він вважається повідом-
леним про час і місце розгляду справи і у випадку неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Л. П. Кондратенко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у
судове засідання відповідача Крайнову Надію Іва-
нівну, яка проживає за адресою: м. Кривий Ріг, пр.
Бульварний, б. 3, кв.26, по цивільній справі за позо-
вом Кредитна спілка «Гарант» до Тріфонової Ірини
Максимівни, Крайнової Надії Іванівни про стягнення
боргу за кредитним договором, слухання по справі
призначено на 26.01.2016 року о 09:30 годині.
Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А, каб. 13.

Суддя О. Л. Хоменко

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 16 липня 2015 року розглянуто

цивільну справу № 409/1202/15-ц за позовом ПАТ

«Перший Український Міжнародний Банк» до Ме-

жевської Олени Володимирівни про стягнення за-

боргованості за кредитним договором та винесено

заочне рішення про задоволення позову в повному

обсязі.

Суддя Третяк О.Г.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Романова
Олексія Миколайовича по справі № 433/2002/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПриватБанк» до Романова Олексія Миколайовича
про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 14 грудня 2015 року о 16
год. 20 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5 а.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Савранський районний суд Одеської області (смт
Саврань, вул. Ген. Карначова, 5), викликає на 9 го-
дину 30 хвилин 23 грудня 2015 року представника
СТОВ «Зоря», яке знаходиться за адресою: с. Слю-
сареве Савранського району Одеської області, як
відповідача по цивільній справі № 512/807/15-ц за
позовом Приватного акціонерного товариства «При-
ватбанк» до СТОВ «Зоря» та Крохмалюка В. А. про
стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя В. А. Лепеха

Винник Анатолій Анатолійович викликається в су-
дове засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області в якості відповідача по цивільній
справі №324/2236/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Винник Анатолія Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 25.12.2015 року о 08 год. 30 хв. в при-
міщенні суду за адресою: вул. М.Горького, 28, м. По-
логи Запорізької області. 

Суддя Іванченко М.В.

Тетіївський районний суд Київської області викли-
кає Жевегу Тетяну Михайлівну, 1978 року народ-
ження, як відповідача в судове засідання в цивільній
справі №2/380/491/15 за позовом Приватного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк»
про стягнення заборгованості, що відбудеться о 10
год. 00 хв. 17.12.2015 року в приміщенні Тетіївського
районного суду за адресою: 09800, Київська об-
ласть, м. Тетіїв, вул. Леніна, 27. В разі неявки відпо-
відача, справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя П.І.Лісовенко

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Коп-
ченко Олени Ігорівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач по справі Копченко О.І. (місце проживання
(перебування) якої невідомо) викликається на 17 грудня
2015 року на 9-00 годину, каб. № 6, для участі у розгляді
справи (№ 234/17294/15-ц) по суті.

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

Суддя В.К. Демидова

Рубіжанський міський суд викликає Берневик Ва-
лентина Степановича у судове засідання як відпові-
дача у цивільній справі № 425/1968/15-ц за
позовною заявою ПАТ Банк «ТРАСТ» до Берневик
Валентина Степановича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 15.12.2015 року о 08-45 годині
в приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових засі-
дань № 2.

У випадку Вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 22.12.2015 року о 08 годині 45 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2774/15-ц за позовом Карлова Віталія Юрійовича
до Карлової (до одруження — Нєкрасова) Олени Микола-
ївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 23.12.2015 року о 08:00
год. (резервна дата 30.12.2015 р. о 08:00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2.

Викликається Карлова (до одруження — Нєкрасова)
Олена Миколаївна, останнє місце реєстрації: м. Луганськ,
вул. Ленінського Комсомолу, буд. 7а, кв.61.

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

Суддя  Максименко О.Ю.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська,
розташований за адресою: 49044 м. Дніпропет-
ровськ, вул. Паторжинського, 18 а, викликає Федо-
рову Ірину Іванівну у судове засідання по цивільній
справі за позовом Михайлової Юлії Олександрівни
до Федорової Ірини Іванівни про стягнення суми
боргу за договором позики, яке призначене на 10:00
годину 17 грудня 2015 року (суддя Демидова С.О.).
У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто у заочному порядку.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області по
справі № 577/4892/15-ц 2/577/1620/15 за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Ракоїд Сергія Олександровича про
стягнення заборгованості викликає в судове засідання,
яке відбудеться 29 грудня 2015 року о 9 годині 00 хви-
лин за адресою: 41600, м. Конотоп Сумської області,
вул. Садова, 8, каб. № 2, відповідача — Ракоїд Сергія
Олександровича.

У разі неявки відповідача в судове засідання та непо-
відомлення про причини неявки, суд розглядатиме
справу за його відсутності на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя М.Ф.Кущенко

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду в судове засідання відповідача
Артюшкіна В’ячеслава Івановича по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Артюшкіна В’ячеслава Івано-
вича про стягнення заборгованості, розгляд якої
відбудеться 24.12.2015 р. о 08.45 год. у приміщенні суду
за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, №31, каб. 24.

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 відсутність.

Суддя Т.І. Скрипниченко

Савранський районний суд Одеської області (смт
Саврань, вул. Ген. Карначова, 5) викликає на 14 го-
дину 30 хвилин 17 грудня 2015 року Савіцького Рус-
лана Павловича як відповідача по цивільній справі
№ 512/727/15-ц за позовом Савіцької Ганни Сергі-
ївни до Савіцького Руслана Павловича про позбав-
лення батьківських прав.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя В. А. Лепеха

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовом Ларікової Юлії
Леонідівни до Ларікова Олександра Вікторовича про ро-
зірвання шлюбу. Відповідач у справі Ларіков Олександр
Вікторович, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Кірова, буд. 49, гуртожиток,
викликається на 17 грудня 2015 року на 08 годину 00
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.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Лихолет Т. В. до Івочкіна М.
М., Івочкіна В. М. про визнання осіб такими, що втратили
право користування житлом.

Відповідачі Івочкін Микола Михайлович та Івочкін Во-
лодимир Миколайович, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Карнаухова,
буд. 3, викликаються на 16 грудня 2015 року о 08 год. 00
хв. 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 за їх відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Сорокіна
Євгена Вікторовича по справі № 433/3052/15-ц за по-
зовом Сорокіної Оксани Миколаївни до Сорокіна Єв-
гена Вікторовича про розірвання шлюбу.

Засідання відбудеться 14 грудня 2015 року о 09
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Свиридовій Санті-Марії Іванівні, що зареєстрована за
адресою: м. Київ, пров. Славгородський, 12, необхідно
з’явитися 24 грудня 2015 року о 14 год. 30 хв. до Дарниць-
кого районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 14, каб. № 4, зал №. 5) для участі в судовому
засіданні по цивільній справі за позовом Назаренко Ольги
Володимирівни до Свиридової Санти-Марії Іванівни про
стягнення основного боргу, відсотків за договором позики
та інфляційних збитків.

У разі неявки до суду, справу буде розглянуто по суті за
наявними у справі матеріалами у Вашу відсутність в по-
рядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

У випадку неявки відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини своєї неявки.

Суддя Л. К. Леонтюк

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської
області викликає Денисенко Сергія Олександровича в якості
відповідача по цивільній справі №191/2737/15-ц за позов-
ною заявою Денисенко Тетяни Павлівни до Денисенко Сер-
гія Олександровича про стягнення аліментів у відкрите
судове засідання, яке відбудеться 18 грудня 2015 року 
о 09 годині 00 хв. за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Синельникове, вул. Чехова, буд № 1, під головуванням
судді Бондаренко Г. В.

В разі неявки відповідача у судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі
доказів та винесено заочне рішення.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі
вважається належним чином повідомленим про час, день та
місце проведення судового засідання.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Верютіна
Олександра Олександровича по справі 
№ 433/2641/15-ц за позовом Верютіної Олени Ана-
толіївни до Верютіна Олександра Олександровича
про розірвання шлюбу.

Засідання  відбудеться 14 грудня 2015 року об 11
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Високопільський районний суд Херсонської області по-
відомляє, що 21 грудня 2015 року о 14 годині 00 хвилин 
в приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, вул. Чер-
воноармійська, 104 Херсонської області відбудеться судо-
вий розгляд по цивільній справі №652/512/15-ц — за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ до Коб-
риня Катерини Іванівни про стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викликається
відповідач — Кобриня Катерина Іванівна, 13 травня 1961
року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або ви-
знання причини неявки неповажною, справа може бути
розглянута у відсутність відповідача на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Дригваль В.М.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України Катеринопіль-
ський районний суд Черкаської області викликає в судове
засідання в якості відповідача громадянина Кузьменка
Петра Вікторовича по цивільній справі № 698/966/15-ц за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Кузьменка Петра Вік-
торовича «Про стягнення заборгованості» (останнє відоме
зареєстроване місце проживання: с. Мокра Калигірка Ка-
теринопільського району Черкаської області).

Судове засідання відбудеться 29.12.2015 року об 11 го-
дині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Черкаська
область, смт Катеринопіль, вул. Вільного Козацтва, 38.

Явка обов’язкова. У разі неявки справа буде розгляда-
тися без участі відповідача.

Суддя О. І. Баранов

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідача Артюх Сергія Петровича у судове засідання по
справі № 523/7326/15-ц за позовом Артюх Меланії Іва-
нівни до Артюх Сергія Петровича, Артюх Петра Івановича
та Беркутського Євгена Валерійовича про визнання час-
тково недійсними договору дарування та договору ку-
півлі-продажу нерухомого майна, яке відбудеться о
15.30 годині 21 грудня 2015 року у приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засі-
дань № 9. У разі неявки Артюх Сергія Петровича справа
буде розглядатися за його відсутності.

Суддя І. В. Середа

Подільський районний суд м. Києва повідомляє, що
24 грудня 2015 року о 09:20 год. в приміщенні суду за
адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, (каб. 31) відбудеться
розгляд справи за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Петренка Олексія Воло-
димировича, Петренко Ірини Олександрівни, Дудченка
Олега Вікторовича про стягнення заборгованості.

В судове засідання викликаються відповідачі Пет-
ренко О. В. 09300, АР Крим, м. Керч, вул. Фрунзе, 28,
Петренко І. О., 09300, м. Керч, вул. Клінковського,
5/13, кв. 9, Дудченко О. В., 98329, м. Керч, вул. Будьон-
ного, 3, кв. 231.

Суддя М. О. Шаховніна
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ПОГОда На заВтРа

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 11 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 -1    -6      +1    +6
Івано-Франківська -1    -6      +1    +6
Волинська -1    -6         0    +5
Хмельницька -1    -6         0    +5
Чернівецька -1    -6         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      -1    +4
Дніпропетровська -1      -6      -1    +4
Одеська 0      -5        0    +5
Миколаївська -1      -6        0    +5
Херсонська -1      -6      -1    +4
Запорізька -1      -6      -1    +4
Харківська -1      -6      -1    +4
Донецька -1      -6        0    +5
Луганська -1      -6      -2    +3
Крим -1      -6        0    +5
Київ -1      -3      +2    +4

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У Ф’юрі 
відібрали пояс IBF

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

МАЙЖЕ НОКДАУН. Чемпіон світу за версіями WBA і WBO
в суперважкій вазі 27-річний британський боксер Тайсон
Ф’юрі позбавлений третього великого титулу за версією IBF,
який він відібрав у Володимира Кличка наприкінці листопада,
повідомляє Бі-Бі-Сі.

За умовами чемпіонату Ф’юрі повинен був погодитися на
бій з обов’язковим претендентом на титул IBF українцем
В’ячеславом Глазковим. Однак замість цього британець під-
писав угоду про бій-реванш з Кличком.

Голова IBF Ліндсі Такер офіційно підтвердив, що Тайсон
Ф’юрі був позбавлений пояса IBF. А новоспечений чемпіон
світу неодноразово  заявляв: не планує виходити в ринг про-
ти В’ячеслава Глазкова, щоб захистити свій пояс за версією
IBF.

«Був здивований тим, що IBF надіслала нам листа, в якому
йшлося про 30-денний термін на переговори, а потім на на-
ступний день вони сказали нам, що немає часу для перего-
ворів, і що вже призначені промоутерські торги. Вони не по-
винні були робити цього, і якщо вони хочуть примусити Тай-
сона битися з Глазковим, він у кінцевому підсумку викине їх-
ній  пояс у відро для сміття на великій прес-конференції», —
каже промоутер Ф’юрі Мік Хеннесі.

«Якщо вони змушуватимуть  Тайсона битися з Глазковим,
цього не станеться…Тайсон не поступиться. Глазков не може
стояти на шляху його матчу-реваншу з Кличком, якщо Воло-
димир хоче матч-реванш. Пункт про реванш має пріоритет
над усім іншим і це буде найбільший бій в дивізіоні. Якщо IBF
хоче зробити «паперового» чемпіона, вони можуть зробити
його, але їхній пояс і цей чемпіонський бій не означатиме ні-
чого», —  зазначив він.

Тим часом ІBF вже постановила, що пояс буде розіграний
між В’ячеславом Глазковим і четвертим номером рейтингу
29-річним американським нокаутером Чарльзом Мартіном,
який не зазнавав поразок.  Сторонам дали час домовитися
про бій до 8 січня, однак  команда Чарльза вже відмовилася
від переговорів, ініціювавши проведення промоутерських
торгів. Після цього IBF призначила торги на 18 грудня. 

Міжнародна боксерська федерація (IBF) оприлюднила і
свої оновлені рейтинги у всіх 17 вагових категоріях. Найістот-
ніші  зміни відбулися у суперважкій вазі, де вперше з квітня
2006 року не на чемпіонській вершині, а на третьому місці
опинився український боксер Володимир Кличко.

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Коментуючи свій новий
рекорд після покеру у

ворота «Мальме», 30-річний
нападник «Реала» Криштіа-
ну Роналду, який зміцнив
своє становище в бомбардир-
ських перегонах Ліги чемпіо-
нів, зауважив: кожне досяг-
нення стимулює  продовжу-
вати в тому самому дусі. Чер-
гова серія точних ударів дала
змогу триразовому волода-
реві «Золотого м’яча» стати
першим футболістом, який
забив двозначну кількість го-
лів на груповому етапі Ліги
чемпіонів. До вівторка мад-
ридська «сімка» ділила попе-
редній  рекорд (9 голів, сезон
2013/2014) з колишнім напа-
даючим «Шахтаря» Луїсом
Адріано. Тепер у  нього 11
точних влучань і путівка до
плей-оф, куди королівський
клуб вийшов з першого місця.
А «Шахтар» із трьома очка-
ми шукатиме щастя в Лізі
Європи. 

У матчі заключного туру
групового турніру Ліги чем-
піонів команда Мірчі Лучес-
ку спробувала дати бій уже
невмотивованому ПСЖ  на
одній з майбутніх арен Євро-
2016 — «Парк де Пренс», од-
нак  господарі  перемогли.
Завдяки вищому класу.

Підбиваючи  підсумки
виступу «Шахтаря» у Лізі
чемпіонів, головний тренер
«гірників» Мірча Луческу
заявив, що його команда гід-
на кращого результату.

«Звісно, ми не заслугову-
вали поразки: добре провели
матч, були організованими,

створювали моменти. Але ін-
дивідуальний клас футбо-
лістів ПСЖ зіграв свою роль
під час голів у наші ворота.
Ібрагімович і Лукас викорис-
товували створені моменти.
Ми грали з хорошою коман-
дою. Я вважаю, що ПСЖ ни-
ні входить у європейську
топ-четвірку поряд з «Реа-
лом», «Баварією» та «Барсе-
лоною», — висловив свою
думку  Мірча Луческу. —
Тепер виступатимемо в Лізі
Європи. Гадаю,  її можна по-
рівняти з Лігою чемпіонів.
Навесні там будуть, примі-
ром, «Манчестер Юнайтед»
чи  «Севілья»…

Відповідаючи на запитан-
ня, чи є у «Шахтаря» шанси
виграти Лігу Європи,  ру-
мунський фахівець об’єк-
тивно зазначив, що немає.

У першому таймі паризь-
кого матчу донецький клуб
був зібраним і майже ні в чо-
му не поступався одному з
грандів континентального

футболу. В одній із перших
атак «гірників» Ісмаїлі під-
ключився по лівому флангу
і виконав простріл у центр
штрафного парижан, але
Едуардо із забійної позиції
не влучив по м’ячу. ПСЖ
відповів моментом Ібрагімо-
вича, причому не без допо-
моги воротаря Каніболоць-
кого. Голкіпер віддав невда-
лу передачу прямо на швед-
ського форварда, але Зла-
тан перекинув м’яч над во-
ротами «Шахтаря». 

А по перерві парижани
вже особливо не церемони-
лися, і гості протримали свої
ворота  недоторканими ли-
ше до 57-ї хвилини: лідер
атак  команди Лорана Блана
Златан Ібрагімовіч віддав
передачу у штрафний  май-
данчик на Лукаса, а брази-
лець  виконав майстерний
більярдний удар у нижній
кут воріт Каніболоцького.
Останній, до речі, кілька ра-
зів виручив команду: спер-

шу після потужного пострі-
лу Матюйді, а трохи згодом
у карколомному стрибку па-
рирував удар Лавессі.

Мав свої нагоди і «Шах-
тар», але традиційно підо-
пічним Луческу забракло
холоднокровності у стадії
реалізації. На 72-й хвилині
Трапп зреагував на спробу
дальнього удару Ісмаїлі, а
там, де воротар ПСЖ вже
був безсилим, у нагоді став
Ібрагімович. Бомбардир
французького клубу вибив
м’яч з лінії воріт після удару
Ракицького. А потім пари-
жани організували стрімку
контратаку, в якій Ібрагімо-
вич упевнено виграв дуель у
Каніболоцького — 2:0.

«Шахтар» програв, але,
попри те, що «Реал» у пара-
лельному поєдинку фактич-
но знищив «Мальме» з ра-
хунком 8:0, пробився до Ліги
Європи. Тож Роналду, який
забив шведам чотири голи,
хоч і знівелював досягнення
колишнього гравця «Шахта-
ря», все-таки  опосередкова-
но допоміг нинішнім.

Як Роналду донецьким допоміг
ЄВРОКУБКИ. «Шахтар» шукатиме щастя у Лізі Європи 

Воєнні рани зцілює мистецтво 
Дарина ГОЛОВАТЮК

для «Урядового кур’єра»

ЖИТТЄДАЙНА МУЗА. Вітер
змін, погляд у сонячне мирне
майбуття, крилата дорога до-
дому — зворушливі картини ху-
дожників-аматорів не залиши-
ли байдужими відвідувачів бла-
годійного аукціону «Мистецтво
заради життя», що відбувся у
Київському музеї Івана Гонча-
ра. Адже всі представлені по-
лотна-мрії написали українські
бійці, які повернулися з фронту
і під час лікування взяли до рук
пензлі. 

Багатьом нашим воїнам вій-
на зранила не лише тіло, а й ду-
шу. Тож реабілітація за допомо-
гою мистецтва сприяє повному
зціленню — і фізичному, і мо-
ральному. Молодший сержант
Сергій Гартман уперше після
школи спробував знову малю-
вати і зрозумів, що через ху-
дожні образи часто можна пе-
редати більше, ніж просто ска-
зати словами. 

Важливо, що під час благо-
дійного аукціону всі бажаючі
мали змогу придбати вподобані
картини наших бійців, а кошти

спрямувати на їхнє лікування.
На жаль, не всі художники мог-
ли особисто потиснути руку но-
вим власникам своїх шедеврів,
оскільки дехто з них ще й досі в
лікарні. Та навіть там вони не
втрачають надії на  швидке оду-
жання і сподіваються, що гроші
від продажу полотен хоч якось
допоможуть тим побратимам,
які перебувають у найтяжчому
стані.

Кожен лот продавали зі стар-
тової ціни 500 гривень. Ведучі
заходу народна артистка Украї-
ни Наталя Сумська і керівник
Благодійного фонду батальйо-
ну імені генерала Кульчицького
НГУ Костянтин Винниченко до-
клали максимум зусиль, щоб
зібрати на лікування поранених
воїнів якомога більше коштів.
«Події в нашій країні спричиня-
ють стільки болю та співчуття,
але водночас посилюють па-
тріотизм, — зізнається Наталя
Сумська. — Лише творчість до-
помагає не втрачати свою силу,
наснагу, віру в краще майбуття.
І тому ідея своєрідної адаптації
за допомогою мистецтва для
наших хлопців неймовірно вда-
ла, навіть необхідна». 

На аукціоні порушувалися й
інші актуальні питання, зокре-
ма традиційної психологічної
адаптації у прифронтовій зоні.
«Нині в зоні АТО гостра потре-
ба в психологах, і ця проблема
відчувається дедалі гостріше,
— розповідає волонтер Галина
Алмазова. — Звісно, кваліфіко-
ваних фахівців не вистачає. То-
му кожен волонтер має бути го-
товим надати воїнам психоло-

гічну допомогу. Адже ми для
бійців не лише психологи, а й
фактично те плече, на яке мож-
на опертися і поплакати». До
того ж таку потребу мають не
лише хлопці, які безпосередньо
беруть участь у бойових діях.
Психологічної допомоги потре-
бують і демобілізовані бійці, ад-
же навіть у мирному середови-
щі вони не в змозі забути
справжні страхіття війни. 

«Вітер змін» від айдарівця Сергія Никитюка  
тепер допоможе  гоїтися ранам побратимів 

ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів-2015/2016.
Груповий турнір
Група А
6-й тур
ПСЖ — «Шахтар» — 2:0
Голи: Лукас (57), Ібрагімович (86)
Реал — «Мальме» — 8:0 
Голи: Бензема (12, 24, 74), Ронал-
ду (39, 47, 50,58), Ковачич (70), 
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Реал � � � 6� 5� 1 0 � 19-3 16
ПСЖ � � � 6� 4� 1 1 � 12-1 13
Шахтар � � 6� 1� 0 5 7-14 3
Мальме � � 6� 1� 0 5 1-21 3

Роналду — зірка групи А
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