АКТУАЛЬНО

РЕГІОНАЛЬНА СКАРБНИЦЯ

3

6

У Харківській області
вирішили позбутися
енергетичної залежності
від дефіцитних видів
вугілля антрацитної групи

вівторок, 15 грудня 2015 РОКУ		
ЦИТАТА ДНЯ

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ: «Запровадження
санкцій було
правильною
реакцією, хоч як би
нам хотілося мати
хороші відносини
з Росією. Наших
принципів потрібно
дотримуватися».

Дніпропетровщина
першою в Україні
ухвалила
обласний бюджет
на наступний рік

№234 (5608)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Вчимося жити без газу
країни-шантажиста

Федеральний канцлер ФРН про збереження санкцій ЄС
проти РФ до повного виконання мінських домовленостей

Лейтенанти
їдуть у війська
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вперше відбувся урочистий випуск циклу курсів військової підготовки осіб рядового і сержантського складу з вищою освітою, які отримали звання молодшого лейтенанта й можуть обіймати офіцерські посади. Протягом трьох місяців слухачі цих курсів здобували ґрунтовні знання, що дасть їм змогу стати ефективними командирами у майбутньому.
Більшу частину часу слухачі провели в Міжнародному центрі
миротворчості та безпеки, зазначив начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук. Посвідчення отримали понад 60
осіб. Усі вони повернуться до своїх військових частин, де обіймуть посади відповідно до нових знань. Ці курси триватимуть
на постійній основі. І через місяць лави вітчизняного війська
поповнить чергова когорта молодших лейтенантів, повідомляє
прес-служба Міноборони.
Понад півсотні молодших лейтенантів — випускників Одеської військової академії найближчими днями також обіймуть
офіцерські посади у частинах та з’єднаннях ЗСУ.

ЦИФРА ДНЯ

500

4

млн грн

перевищила економія бюджетних коштів
завдяки пілотному проекту електронних
держзакупівель ProZorro

ЕНЕРГЕТИКА. Росію дуже дратує, що Україна закуповує

і споживає дедалі менше її блакитного палива

Десятиріччя закулісного саботажу та зволікань
АКТУАЛЬНА ТЕМА. За всі роки тяганини і балаканини про початок спорудження ЦСВЯП

лише за вивезення до Російської Федерації відпрацьованих паливних збірок наша держава
вклала в її економіку понад півтора мільярда доларів!
Станіслав ПРОКОПЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Запоріжжя — Київ

-Б

етон найвищого ґатунку возили міксерами на

будмайданчик СХОЯТу ціло
добово, практично без вихідних.
Усі розуміли, яким важливим
був цей об’єкт для Запорізької
АЕС.

Олександр В’ячеславович, водій таксі, легко згадував деталі
подій двадцятирічної давності,
ніби це було вчора.
— Для наших
«МАЗів» і
«КамАЗів» було створено «зе-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080015

USD 2386.0094
EUR 2612.6803
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.4492
за 10 рублів

лену дорогу»: жодних перешкод,
затримок — «усе для фронту».
Ми вкотре їхали його стареньким, але доглянутим «Мерседесом» верхньою дорогою від Василівки до Великої Знам’янки,

звідки в сонячну погоду добре видно і місто Енергодар, і всі
шість ядерних енергоблоків цієї
найбільшої в Європі АЕС
на березі Каховського водосховища.

встановлені Національним банком України на

14 грудня 2015 року

/

AU 254634.92

5

AG 3321.33
PT 204481.01
за 10 тройських унцій

PD 132662.12

15 грудня 2015 року, вівторок, № 234

www.ukurier.gov.ua
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документи
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про внесення змін до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
1. Внести до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки» (зі змінами, внесеними Указами від 20
серпня 2012 року № 483, від 20 серпня 2013 року № 431, від 16 квітня 2014
року № 415, від 26 травня 2014 року № 491 та від 7 липня 2015 року
№ 397), такі зміни:
1) в абзаці шостому пункту 2 та абзаці другому пункту 4 після слів «Міністерства енергетики та вугільної промисловості України» доповнити словами «Міністерства інформаційної політики України».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
14 грудня 2015 року
№ 700/2015

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відновлення виплати державної
стипендії
1. Відповідно до пункту 8 Положення про державні стипендії чемпіонам
і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 18 серпня 2004 року №919 (зі змінами, внесеними Указами від 10 вересня 2011 року № 907 та від 12 липня
2013 року № 377), відновити виплату О.Шкурновій державної стипендії,
призначеної їй Розпорядженням Президента України від 2 червня 1998 року
№ 214, виплату якої було припинено Указом Президента України від 7
липня 2015 року № 394.
2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац сьомий пункту 1 статті 1
Указу Президента України від 7 липня 2015 року № 394 «Про припинення
виплати та позбавлення державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор».
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
14 грудня 2015 року
№ 701/2015

реклама





оголошення

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2015 р. № 1289-р
Київ

Про передачу частини бюджетних
призначень, передбачених Господарськофінансовому департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України на 2015 рік
1. Відповідно до статті 24 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» передати частину бюджетних призначень, передбачених
Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів
України у загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) за програмою 0421010 «Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих
органів», у сумі 3530 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці
— 1963,1 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 165,6
тис. гривень) Державній службі з лікарських засобів за програмою 2302010
«Керівництво та управління у сфері лікарських засобів» для здійснення заходів, пов’язаних з її реорганізацією.
2. Забезпечити:
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;
Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів
відповідно до переданих бюджетних призначень.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2015 р. № 1290-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків
державного бюджету, передбачених
Міністерству охорони здоров’я на 2015 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України
здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
Міністерству охорони здоров’я на 2015 рік у загальному фонді державного

виклики до суду

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» оголошує
аукціон в електронній формі на Українській універсальній біржі з продажу
активів, що обліковуються на балансі банку:
Лот
№
1

2
3
4

Найменування активу
Нежитлове приміщення, (вбудоване в будівлю)
літера «А», 391,8 кв. м, разом з основними засобами в
кількості 740 шт.
Нежитлове приміщення вбудоване в будівлю, літ. «А»,
147,6 кв.м, разом з основними засобами в кількості
370 шт.
Нежитлове приміщення, група приміщень № 701
в літ. А, 145 кв. м
Електрощит АВР (генератора)

Місцезнаходження

Початкова ціна лоту,
грн. (з ПДВ)

м. Київ, вул. МикільськоБотанічна, 6/8

14 687 315,60



реклама



бюджету за програмою 2301120 «Підготовка медичних і фармацевтичних
кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації», перерозподіл видатків державного бюджету у сумі 100 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків споживання та встановлення обсягу видатків
розвитку.
2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків,
передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної
Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2015 р. № 1291-р
Київ

Про передачу частини бюджетних
призначень, передбачених Господарськофінансовому департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України
на 2015 рік
1. Відповідно до статті 24 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» передати частину бюджетних призначень, передбачених
Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів
України у загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні витрати) за програмою 0421010 «Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих
органів», у сумі 649,2 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці
— 343,7 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 35,8
тис. гривень) Державній службі з контролю за наркотиками за програмою
2303010 «Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками»
для забезпечення заходів, пов’язаних з її реорганізацією.
2. Забезпечити:
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;
Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів
відповідно до переданих бюджетних призначень.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

оголошення

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове
засідання відповідача по справі № 409/3134/15-ц за позовом ПАТ Банк
«Траст» до Парубочого Леоніда Володимировича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 28.12.2015 року о 15.00 год. (резервна дата 05.01.2016 р. о 15.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2.
Викликається Парубочий Леонід Володимирович, останнє місце реєстрації: Луганська область, Лутугинський район, м. Лутугине, вул. Артема,
буд. 24.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.



Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142)
у зв’язку з розглядом справи за позовом Кушніра С. І. до Шевченка Ю. О. про стягнення коштів викликає відповідача Шевченка Юрія Олександровича в судове засідання на 20.01.2016 р.
о 09 год. 50 хв. та повідомляє, що у разі неявки справа буде
розглянута у його відсутності.

Суддя Максименко О. Ю.
м. Київ, вул. Тарасівська, 18

5 826 739,65

м. Київ, вул. Харківське шосе, 19

3 870 120,00

м. Київ, вул. МикільськоБотанічна, 6/8

23 755,20

Лоти №№1-3 виставляються до продажу на повторні торги.
Лот №4 виставляється до продажу на перші торги.
Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 11.01.2016 року.
Місце проведення аукціону (електронних торгів): http://uub.com.ua.
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55, к.
413 та закінчується 04.01.2016 р. о 17 год. 00 хв.
З питань щодо стану майна, порядку ознайомлення з майном та документами на нього звертатися
до представника ПАТ “СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК” за телефоном: (044) 289-19-44.
Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення аукціонів 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 універсальної біржі.
Аукціонні торги щодо лотів 1-3 відбудуться за наявності хоча б одного учасника, аукціонні торги
щодо лоту № 4 відбудуться за наявності не менше двох учасників.
З детальним описом лотів та порядком прийняття участі в аукціоні в електронній формі можна
ознайомитись на веб-сайті Організатора аукціону: http://uub.com.ua.
Учасники аукціону:
- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 689,00 грн., в т.ч. ПДВ, на п/р Організатора
№ 26000000001643 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач
– Українська універсальна біржа;
- вносять гарантійний внесок у розмірі 10 % (без врахування ПДВ) від початкової вартості лоту на
п/р Організатора аукціону № 26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код
ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа.
Квитанції про сплату подаються разом з заявою на участь в аукціоні.
Крок аукціону: 1% від початкової вартості лота.
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 Організатором і складають 3% від ціни продажу.
Переможець аукціону укладає договір купівлі-продажу протягом 10 календарних днів з дати повної
сплати за придбане на аукціоні майно. Переможець аукціону сплачує в безготівковій формі кошти
за придбане на аукціоні майно за вирахуванням суми гарантійного внеску на накопичувальний рахунок Замовника № 32074117301026 в Національному банку України, МФО 300001, код ЄДРПОУ
19024948, протягом 5 робочих днів з дати підписання протоколу аукціону.
Організатор аукціону: Українська універсальна біржа, місцезнаходження: 01601, м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, буд. 55, оф. 413, тел. (044) 278-04-27, працює щоденно, крім вихідних, з 09.00
до 18.00.

Святошинський районний суд м. Києва викликає 3-тю особу:
Пилипенко Валерію Вадимівну, останні відомі місця проживання: 1) м. Київ, вул. Теліги, 37-д, кв. 8; 2) м. Київ, вул. Теліги,
37, кв. 8; 3) м. Київ, вул. Білоруська, 7, кв. 2, для участі в цивільній справі за позовом Копил Г. О. до Копила Ю. В., ПАТ «ОТП
Факторинг», 3-тя особа: Пилипенко В. В. про визнання договору
поруки припиненим.
Судове засідання відбудеться 18.12.2015 року о 12 год. 00 хв.
за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 22. Суддя Шум
Л. М. Ухвалою суду явку Пилипенко В. В. визнано обов’язковою.
У разі неявки 3-ї особи: Пилипенко В. В. до суду без поважних
причин або неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглядатись за її відсутності.

виклики до суду

Суддя Ул’яновська О. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Карпушкіна Віктора Володимировича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/5101/15-ц
за позовом ПАТ «VAB Банк» до Карпушкіна Віктора Володимировича про стягнення заборгованості, що відбудеться 24 грудня
2015 року о 13.30 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя І. О. Юзефович
Суддя А. С. Река

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Баграмян Мадлену Вачаганівну, 1997 р.н. (останнє відоме місце
проживання: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 12/54)
у судове засідання з розгляду цивільної справи № 428/9797/15ц за позовом Баширова Джаміля Джавада огли до Баграмян Мадлени Вачаганівни
про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням зі зняттям з реєстрації, яке відбудеться 04.01.2016 року о 13
годині 10 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Старобільський районний суд Луганської області викликає
Дядюнова Віталія Олександровича, який мешкає за адресою:
Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Лермонтова, буд. 1, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 2/431/2389/15р. за позовом Волкової Т. Г. до Дядюнова В. О.
про стягнення аліментів на дитину, яке відбудеться 18 грудня
2015 року о 08 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38-«а».
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Олійник С. В.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає Чупріна В’ячеслава Рустемовича, який проживає за адресою: вул.
Орджонікідзе, буд. 126, кв. 313/314, м. Лисичанськ Луганської
області, як відповідача у цивільній справі за позовом Чупріни
Наталії Михайлівни про стягнення аліментів на утримання малолітніх дітей, у судове засідання, яке відбудеться 22 грудня
2015 p. o 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
вул. Радянська, 38, м. Лисичанськ.
У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя О. В. Горбатенко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Авілова Леоніда Борисовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/5184/15-ц за позовом ПАТ «VAB Банк» до Авілова Леоніда Борисовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 24 грудня
2015 року о 09.00 год.; Захарченко Тетяну Василівну як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/5183/15-ц за позовом ПАТ «VAB
Банк» до Захарченко Тетяни Василівни про стягнення заборгованості, що
відбудеться 24 грудня 2015 року о 09-30 год.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає як відповідача Хрустальова Миколу Олександровича в судове засідання
для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Акціонерний банк
«Експрес – Банк» до Хрустальова Миколи Олександровича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 18 грудня 2015 року о 08 год.
00 хв. (резервна дата судового засідання – 23 грудня 2015 року о 08
год. 00 хв.) в приміщенні 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 А. С. Река

Суддя О. С. Стеценко

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що 28 грудня 2015 року о
10 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська,
104 Херсонської області, відбудеться судовий розгляд по цивільній справі № 652/372/15-ц за
позовом Березки Анни Олегівни в інтересах малолітньої дитини Максимович Віолети Романівни, 23.10.2012 року народження, до Максимовича Романа Васильовича, третьої особи: Органу опіки та піклування Апостолівської районної державної адміністрації Дніпропетровської
області про позбавлення батьківських прав.
В судове засідання на вищевказаний час викликається відповідач Максимович Роман Васильович, 29.08.1988 року народження. В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини неявки неповажною, справа може бути розглянута за його відсутністю на
підставі наявних у ній доказів.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Константинова
Сергія Степановича, 29 червня 1983 року народження, останнє місце реєстрації за адресою: вул. Терещенка, №72, м. Болград, Одеська область, що 21.12.2015 року о 09.00 годині в залі судового засідання № 4 Болградського районного суду Одеської області за
адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній справі № 497/2677/15-ц за позовом Константинової Катерини Дмитрівни до Константинова Сергія Степановича про розірвання шлюбу.
Болградський районний суд пропонує відповідачу Константинову С.С. подати пояснення, заперечення та усі наявні у нього докази по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання Константинова С. С. справа може бути розглянута за
відсутністю відповідача та його представника за наявними у ній доказами.

Суддя Дригваль В. М.

Суддя С. В. Кодінцева

Старобільський районний суд Луганської області викликає як відповідачів Семененко Ірину Володимирівну, Семененко Миколу Петровича о 09 год. 10 хв. 17.12.2015
року по цивільній справі № 431/4956/15-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Семененко Ірини Володимирівни, Семененко Миколи Петровича про стягнення заборгованості, слухання справи відбудеться в приміщенні Старобільського районного суду
Луганської області за адресою: м: Старобільськ, вул. Пролетарська, 38, суддя Колядов
В. Ю. У разі неявки справа буде розглядатися за вашої відсутності.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська викликає в судове засідання Стойко Олександра
Івановича по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» до Стойко Олександра Івановича про дострокове стягнення заборгованості, пені за кредитним договором. Засідання
відбудеться 18 грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. під головуванням судді Женеску Е. В. в приміщенні
Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з адресою: пр. Карла Маркса, буд. 57, каб. 202.
Явка відповідача або представника з належно оформленим дорученням в судове засідання обов’язкова! У разі ж неявки в судове засідання - справа буде розглядатись за відсутності відповідача на
підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України і на підставі наявних у справі доказів судом може бути ухвалено рішення.

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

Втрачене Свідоцтво про право
власності на нерухоме майно,
серія САК № 384994 від 21.10.2013,
видане на ім’я ТОВ «МФ-ПЛЮС»
Реєстраційною службою Головного
управління юстиції у м. Севастополі,
вважати недійсним.
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реклама. оголошення
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі
банку, на електронному торговому майданчику Української універсальної біржі
(www.uub.com.ua)
№
лоту
з/п

Найменування активу
Нерухоме майно (нежитлове приміщення, заг. пл.- 172,0 кв.м.) за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, пл. Леніна, буд.1
Нерухоме майно (вбудоване нежитлове приміщення, заг. пл. - 134,5 кв. м.)
за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Комсомольська, буд. 29, прим. 51
Нерухоме майно (нежитлове приміщення, заг. пл. - 611,1 кв. м.)
за адресою: Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Енгєльса, буд. 39
Нерухоме майно (офісні, складські приміщення, приміщення рибного цеху, заг. пл. - 2311,3 кв. м.) та земельна ділянка
(заг. пл. - 0,3625 га, кад. №1822055600:01:000:0068, для виробничої діяльності) за адресою: Житомирська обл.,
Житомирський р., сщ/рада Новогуйвинська, майновий комплекс №2
Об’ єкти нерухомого майна у Львівській обл., Стрийському р-ні, с. Конюхів:
нерухоме майно (об'єкт незавершеного будівництва, кафе-готель, готовність 96%, заг. пл. - 860,56 кв. м.)
по вул. Озерна, буд. 2;
нерухоме майно (об'єкт незавершеного будівництва, баня-сауна, готовність 94%, заг. пл. - 394,00 кв. м.)
по вул. Озерна, буд. 3;
нерухоме майно (об'єкт незавершеного будівництва, літнє кафе, готовність 87%, заг. пл. - 88,00 кв. м.) по вул. Озерна, буд. 1;
земельна ділянка (заг.пл. - 2,284 га, кад. №4625383000:04:000:0506, землі громадської забудови, для будівництва та
обслуговування кемпінгу) по вул. Озерна;
земельна ділянка (заг. пл. - 0,12 га, кад. №4625383000:01:013:0020, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)) по вул. Шевченка.
Нерухоме майно (нежитлова будівля, заг. пл.-747,7 кв. м.) за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,
вул. Менделеєва, буд. 15 / вул. Набережна імені 60-річчя СРСР, буд. 49
Нерухоме майно (нежитлове приміщення, заг.пл. - 822,4 кв. м., що становить 87/100 часток будівлі, спільна власність)
за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Червоноармійська, буд. 1
Нерухоме майно (нежитлове приміщення, заг. пл. - 89,3 кв. м.) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
вул. Горького, буд. 40
Нерухоме майно (нежитлове приміщення, заг. пл. - 396,3 кв. м.) за адресою: м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 4
Нерухоме майно (93/100 частин приміщень, нежилі приміщення, заг. пл. - 253,4 кв. м.)
за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, буд. 72
Нерухоме майно (нежитлове приміщення, заг. пл. - 58,7 кв. м.)
за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Жовтневий, буд. 285/7
Нерухоме майно (нежитлове приміщення, заг. пл. - 93,3 кв. м.)
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Радянська, буд. 13
Нерухоме майно (вбудоване нежитлове приміщення, заг. пл. - 66,8 кв. м.)
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, вул. Чехова, буд. 7/1
Нерухоме майно (нежитлове приміщення, заг. пл. - 97,1 кв. м.)
за адресою: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Івасюка В., буд. 1
Нерухоме майно (нежитлові приміщення, заг. пл. - 82,1 кв. м.)
за адресою: Херсонська обл., Білозерський р., с. Станіслав, вул. Леніна, буд. 17
Нерухоме майно (двокімнатна квартира, заг.пл. - 42,2 кв.м.)
за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Чапаєва, буд. 46, кв. 5
Нерухоме майно (нежитлова будівля, заг. пл. - 713,0 кв. м.)
за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 90
Нерухоме майно (нежитлова будівля, заг. пл. - 1293,7 кв. м.)
за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, буд. 65
Нерухоме майно (пилорама, тарний цех, водокачка, споруда заг. пл. - 905,7 кв. м.)
за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Кленовець, вул. Корятовича, буд. 66
Нерухоме майно (нежитлова будівля магазину, заг. пл. - 906,6 кв. м.)
за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Нижнє Селище, вул. Центральна, буд. 170
Нерухоме майно (нежитлове приміщення, заг. пл. - 70,3 кв. м.)
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Коновальця, буд. 24
Нерухоме майно (нежитлове приміщення, заг. пл. - 572,2 кв. м.)
за адресою: Івано-Франківська обл., Долинський р., м. Долина, вул. Обліски, буд. 36
Нерухоме майно (чотирьохкімнатна квартира, заг. пл. - 77.8 кв. м.)
за адресою: Луганська обл., м. Лутугине, вул. Ломоносова, буд. 59, кв. 26
Нерухоме майно (двокімнатна квартира, заг. пл. - 54,3 кв. м.)
за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, Мірний квартал, буд. 16, кв. 154
Земельна ділянка (заг. пл. - 1,2257 га, кад. №3222480400:05:005:0082, землі житлової та громадської забудови)
за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Білогородка
Нерухоме майно (нежила будівля, заг. пл. - 580,8 кв. м.)
за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Сімовича Василя, буд. 21 «а»
Нерухоме майно (нежитлове приміщення, заг. пл. - 259,80 кв. м.) за адресою: Одеська обл., м.Одеса, вул. Канатна, буд. 77
Нерухоме майно (нежитлові приміщення, заг. пл. 470,1 кв. м.) та земельна ділянка (у спільній власності, заг.пл. 0,0263 га,
кад. №7110136700:04:021:0039, для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури) за адресою:
Черкаська обл., м.Черкаси, вул. Кірова, буд. 55
Нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Перспективна, буд. 3:
- будівля мийки автомашин (літера К), заг.пл. - 438,3 кв. м.;
- будівля розподільчого пункту (літера Л), заг.пл. - 61,3 кв. м.;
- корпус виробничого приміщення (літера М), заг.пл. - 127,0 кв. м.;
- будівля кузні і службових приміщень (літера Н), заг.пл. - 97,7 кв. м.;
- будівля профілакторію (літера О), заг.пл. - 1640,6 кв. м.;
будівля профілакторію (літера П), заг.пл. - 447,3 кв. м.
Нерухоме майно (будівлі та споруди, заг. пл. - 1998,6 кв. м.)
за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 2а.

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30

Початкова ціна
продажу лота
(з урахуванням
ПДВ), грн.
134 005,20
90 949,32
538 990,20
3 578 267,62

5 165 455,68

247

Земельна ділянка загальною площею 3,8452 га, кадастровий номер
3210945300:01:128:0112, що знаходиться за адресою Київська область, м. Буча

16
17

740 968,54

18

5 114 941,52

19

3 250 080,37
592 423,52
603 608,54
376 629,79
1 020 793,62
192 559,75
43 771,39
981 030,96
1 894 131,79
234 322,70
1 408 030,93
279 694,80
444 118,75
65 874,82
44 827,78
2 685 790,80
5 050 520,64
4 223 724,48
3 187 359,65

31 031 246,40

2 880 861,98

Розмір гарантійного
внеску без ПДВ

Початкова ціна,
без ПДВ

650 000,00

6 500 000,00

Ознайомитись з майном, що пропонуються до продажу на відкритих торгах (аукціоні), можна з 10.00 до 16.00 год. за їх місцезнаходженням, після сплати гарантійного внеску, попередньо зателефонувавши за номером (095)6629969.
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності одного учасника.
2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення аукціонів 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 Першій українській міжрегіональній товарній біржі винагороду за проведення аукціону.
6. Переможець аукціону підписує протокол та здійснює повну оплату за придбане 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 фонду, зняттям обтяжень та інші сплачує покупець - переможець аукціону.
Договір купівлі-продажу укладається після здійснення покупцем повної оплати за придбане майно. Розмір реєстраційного внеску – 17 грн.
00 коп.
7. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота. Оплата гарантійного внеску здійснюється до 17:00 год. 22.12.2015 року.
8. Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті Першої української міжрегіональної товарної біржі
(https://www.pumtb.com.ua), починаючи з дати публікації цього оголошення. Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні та оплати гарантійного внеску до 17:00 год. 22.12.2015 року.
9. Час проведення аукціону з 11:00 год. до 12:00 год. 29.12.2015 року.
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.
Місце проведення аукціону: https://www.pumtb.com.ua
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.

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке
відбудеться 25 грудня 2015 року о 09.30 годині в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Толмачова Валентина Миколайовича, зареєстрованого за адресою:
Донецька область, м. Докучаєвськ, вул. Леніна, 143, як відповідача по цивільній справі
№ 329/1220/15-ц за позовом Толмачової Тетяни Володимирівни до Толмачова Валентина Миколайовича про стягнення аліментів на неповнолітню дитину.
Суддя Н. М. Пода

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4 560 864,00

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЕРДЕ БАНК»
оголошує проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації майна, що знаходиться на балансі
ПАТ «ЕРДЕ БАНК», який проводитиметься на електронному торговому майданчику Перша українська
міжрегіональна товарна біржа - https://www.pumtb.com.ua
Назва та місцезнаходження майна:

№
лоту

5 175 803,56

Лоти №№1-30 виставляються до продажу на повторні торги. Початкова ціна лотів №№26, 27 зменшена на 10%, початкова ціна
лотів №№7,13, 28-30 зменшена на 20%, початкова ціна лотів №№1-6, 8-12, 14-25 зменшена на 30%.
Умови продажу:
1. Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення аукціонів 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 універсальної біржі. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити Українській універсальній біржі винагороду за проведення аукціону. Порядок прийняття участі в аукціоні в електронній формі розміщений на вебсайті Виконавця: http://uub.com.ua.
2. Учасники аукціону сплачують:
- реєстраційний внесок – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) гривень 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 універсальна біржа.
3. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
4. Крок аукціону – 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
5. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону.
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 (044) 206-29-19, (044) 206-29-75, 206-29-83.
Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 29.12.2015 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 25.12.2015р.
о 17 год. 00 хв.
Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 55, оф. 413,
тел. (044) 278-04-27, щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 17.00.

№
лота

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу на біржі
ТОВ «САМСОН» активів ПАТ«БАНК ФОРУМ»
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» оголошує відкриті торги (аукціон) з продажу на біржі
ТОВ «САМСОН» активів, що обліковуються на балансі банку:
Найменування активу
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Плав готель

21

Приміщення та основні
засоби
Приміщення та основні
засоби
Приміщення та основні
засоби
Приміщення та основні
засоби
Нежилі приміщення

22

Нежила будівля

20

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Приміщення та основні
засоби
Приміщення та основні
засоби
Приміщення та основні
засоби
Приміщення та основні
засоби
Приміщення та основні
засоби
Приміщення та основні
засоби
Приміщення та основні
засоби
Приміщення та основні
засоби
Приміщення та основні
засоби

Початкова ціна
актуального аукціону,
грн., з ПДВ
1 927 988,37
1 908 175,05
1 900 554,54
1 914 271,45
1 853 345,25
1 874 644,81
1 859 403,80
1 856 355,60
1 876 168,92
1 873 230,93
1 871596,61
1 849368,12
1 837436,71
1 873 230,93
1 859 403,80

Опис
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 391, пл. 126,5 кв. м
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 395, пл. 125,2 кв. м
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 399, пл. 124,7 кв. м
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 403, пл. 125,6 кв. м
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 449, пл. 93,2 кв. м
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 452, пл. 123,0 кв. м
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 455, пл. 122, 0 кв. м
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 479, пл. 121,8 кв. м
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 480, пл. 123,1 кв. м
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 482, пл. 94,2 кв. м
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 484, пл. 122,8 кв. м
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 485, пл. 93,0 кв. м
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 489, пл. 92,4 кв. м
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 490, пл. 94,2 кв. м
м. Київ, вул. Туманяна, 15 а, кв. 491, пл. 122,0 кв. м
Судно стоянкове «Готель Баккара», 2007 року побудови,
валова місткість 10654 р. т.
Нежиле приміщення площею 110,0 кв.м. та основні засоби за адресою:
м. Київ,вул.Шумського,1, прим.1-13
Нежиле приміщення площею 92,5 кв. м. та основні засоби за адресою:
м. Івано-Франківськ,вул.Незалежності,49

43 256 268,00
2 879 869,20
2 390 703, 60

Квартира та основні засоби за адресою: м. Львів, вул. Сихівська, 28

1 129 585,20

Нежиле приміщення та основні засоби за адресою:
м. Одеса, пр. Добровольського, 112
Нежиле приміщення площею 122,6 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 10/2
Нежила будівля площею 497,90 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Кудрі І., 5,
будівля 21, літ. 3
Квартира площею 96,7 кв. м. та основні засоби за адресою:
м. Київ, вул. Маяковського, 91в
Нежиле приміщення площею 54,8 кв. м. та основні засоби за адресою:
м. Одеса,вул. Градоначальницька, 28
Нежиле приміщення площею 198,8 кв. м. та основні засоби
м. Івано-Франківськ, вул. Тичини, 20
Нежиле приміщення площею 198,0 кв. м. та основні засоби за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 71-А
Нежиле приміщення площею 74,6 кв. м. та основні засоби за адресою:
м. Самбір, вул. Шевченка,42а
Нежиле приміщення площею 43,7 кв. м. та основні засоби за адресою:
м. Стрий, вул. Шевченка,103
Нежиле приміщення площею 22,9 кв. м. та основні засоби за адресою:
м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 135
Нежила будівля площею 617,9 кв .м., гаражі площею 120,8 кв. м.
та основні засоби за адресою: м. Львів,вул. Чайковського, 33
Нежиле приміщення площею 126,9 кв. м. та основні засоби за адресою:
м. Маріуполь, пр.-т Металургів, б. 227

1 257 921,60
4 669 368,00
13 773 708,00
2 088 390,00
1 899 166,80
4 507 587,60
4 716 759,60
878 871,60
930 706,80
486 300,00
23 466 270,00
1 242 660,00

Лоти №№1-15, 17-31 виставляються до продажу на перші торги.
Лот №16 виставляється до продажу на повторні (другі) торги, ціна знижена на 10 %.
Додаткова інформація щодо стану та умов продажу майна за тел. (044) 583 1191.
Майно лотів №№1-15 перебуває в іпотеці НБУ. Іпотекодержатель надав згоду на продаж майна за зазначеною в цьому оголошенні початковою ціною.
Майно лоту №16 перебуває в іпотеці ПАТ «ВТБ БАНК». Іпотекодержатель надав згоду на продаж майна за зазначеною в
цьому оголошенні ціною.
Дата та час проведення відкритих торгів (аукціону): 30.12.2015 року з 10:00 до 13:00 год.
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 електронних торгів): https://www.torgi.samson.com.ua.
Кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні та сплати гарантійного та реєстраційного внесків: 29.12.2015 року о 17
год. 00 хв.
Умови продажу:
1. Кожен учасник відкритих торгів (аукціону), який реєструється на відкритих торгах (аукціоні), приймає умови «Публічного
договору з учасником відкритих торгів (аукціону)», текст якого розміщений на веб-сайті ТОВ «САМСОН», та зобов'язаний, у
разі визнання його переможцем, сплатити ТОВ «САМСОН» винагороду за проведення відкритих торгів (аукціону) у розмірі 4%
від ціни продажу лоту.
2. Реєстраційний внесок за подання заяви про участь у відкритих торгах (аукціоні) – 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок),
без ПДВ.
3. Розмір гарантійного внеску – 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лоту.
4. Торги відбудуться за наявності одного учасника.
5. Реєстраційні та гарантійні внески учасники відкритих торгів (аукціону) вносять на поточний рахунок ТОВ «САМСОН»:
код ЄДРПОУ 23526845, п/р 26009185621100 в ПАТ «Укрсиббанк», код банку: 351005.
6. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
7. Крок аукціону – 2% від початкової ціни лоту.
8. Переможець аукціону підписує протокол та здійснює повну оплату за придбане 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 фонду, зняттям обтяжень та інші сплачує
покупець - переможець аукціону. Договір купівлі-продажу укладається між продавцем та покупцем після здійснення останнім
повного розрахунку за придбане майно.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна в робочі дні за їх місцезнаходженням, попередньо направивши підписану заяву на огляд на адресу Info@forum.ua.
9. Банківські реквізити Продавця: н/р 32071418601 в ГУ НБУ по м. Києву і Київській області, код банку 321024, ідентифікаційний код 21574573.
10. Організатор відкритих торгів (аукціону): ТОВ «САМСОН», код ЄДРПОУ 23526845, м. Київ, вул. Якіра, 13, оф. 320, працює
щоденно, крім вихідних з 9.00 до 18.00, тел. (044) 583 1191.
11. Прийом заяв (реєстрація учасників) на участь у відкритих торгах (аукціону) буде проводитись на веб-сайті ТОВ «САМСОН»,
https:// www.torgi.samson.com.ua., починаючи з дати публікації цього оголошення.

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення
№14(187)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»
22.12.2015 р. о 13-30 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна
біржа» відбудеться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення
№14 (187)-2, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:
Поз.

Продавець

Видобуток

Обсяг,
що міститься
в одному лоті,
тонн

К-сть лотів,
одиниць

Стартова ціна
Стартова ціна
за 1 тонну
за 1 тонну
(без ПДВ),
(з ПДВ), грн.
грн.

Cтартова вартість
одного лоту, грн
(з ПДВ)

Загальний
обсяг, тонн

Загальна
вартість, грн.
(з ПДВ)

1

ПАТ «Укрнафта»

Гнідинцівський ГПЗ

25

20

6 403,09

7 683,71

192 092,75

500

3 841 855,00

2

ПАТ «Укрнафта»

Гнідинцівський ГПЗ

20

12

6 403,09

7 683,71

153 674,20

240

1 844 090,40

3

ПАТ «Укрнафта»

Качанівський ГПЗ

20

21

6 403,09

7 683,71

153 674,20

420

3 227 158,20

4

ПАТ «Укрнафта»

Качанівський ГПЗ

20

30

6 403,09

7 683,71

153 674,20

600

4 610 226,00

5

ПАТ «Укрнафта»

Долинський ГПЗ

20

4

6 403,09

7 683,71

153 674,20

80

614 696,80

Умови транспортування

залізницею: EXW - Гнідинцівський
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва січня 2016 р. Термін
відвантаження січень 2016 р.
автотранспортом: EXW Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010)
Обсяги виробництва січня 2016 р.
Термін відвантаження січень 2016 р.
автотранспортом: EXW - Качанівське
в-во Качанівського ГПЗ (Інкотермс 2010). Обсяги виробництва січня
2016 р. Термін відвантаження січень
2016 р.
автотранспортом: EXW - ГлинськоРозб. в-во. Качанівського ГПЗ
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва
січня 2016 р. Термін відвантаження
січень 2016 р.
автотранспортом: EXW - Долинський
ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва січня 2016 р. Термін
відвантаження січень 2016 р.

Загальний обсяг, тонн: 1840
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 14138026,40

ПАТ «Укрнафта»

1) умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010). Оплату за перевезення
скрапленого газу залізничним транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення спеціалізованих аукціонів
з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок:
до 18:00 21.12.2015 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 3 листопада
Втрачене посвідчення
2015 року розглянуто цивільну справу № 409/2524/15-ц за позовом ПАТ «Державний Малівської Наталії Іванівни, № 0001185
від 09.10.2015 р.,
ощадний банк України» в особі філії — Луганського обласного управління АТ «Ощадвидане Головним територіальним
банк» до Гнатюка Ігоря Васильовича та Гнатюк Белли Михайлівни про стягнення зауправлінням юстиції
боргованості за договором про іпотечний кредит № 2965 від 14.03.2007 року та
у м. Києві,
винесено заочне рішення про часткове задоволення позову.
вважати недійсним.
Суддя Максименко О. Ю.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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реклама. оголошення
ПАТ «Луганськтепловоз» попереджує наступних працівників про майбутнє скорочення чисельності
на підприємстві згідно з наказом по підприємству від 02.10.2015 р. № 654 «Про оптимізацію чисельності
працівників», яке буде проведене через 2 місяці з моменту виходу цього оголошення:
1 Бардакова Олена Володимирівна
21 Ковальов Володимир Олексійович
2 Безугла Тетяна Олександрівна
22 Кондратьєва Ольга Володимирівна
3 Болдирєв Микола Сергійович
23 Куриленко Тетяна Михайлівна
4 Босенко Віталій Миколайович
24 Лєсніков Сергій Олександрович
5 Бочарнік Тетяна Анатоліївна
25 Лунякін Сергій Петрович
6 Бугайчук Олексій Валерійович
26 Павловський Микола Леонідович
7 Волошин Олександр Миколайович
27 Паньков Микола Степанович
8 Гнатенко Галина Дмитрівна
28 Пойда Марина Юріївна
9 Гнатюк Микола Костянтинович
29 Попов Артем Володимирович
10 Головін Максим Сергійович
30 Попов Костянтин Олександрович
11 Гордєєв Максим Олександрович
31 Попович Юрій Веніамінович
12 Горяєва Ольга Олексіївна
32 Романов Валерій Петрович
13 Гришко Людмила Анатоліївна
33 Савицька Світлана Олексіївна
14 Драчов Андрій Олександрович
34 Сагайдакова Ірина Валентинівна
15 Дубовий Андрій Сергійович
35 Свідинський Володимир Віталійович
16 Єрмоленко Ольга Володимирівна
36 Скачков Володимир Володимирович
17 Іваненко Максим Володимирович
37 Торбін Валерій Сергійович
18 Квашін Микола Борисович
38 Чімбур Віталій Юрійович
19 Клюшніков Геннадій Іванович
39 Шевченко Олександр Миколайович
20 Кніт Євген Вікторович
40 Яцький Євген Васильович
В результаті скорочення чисельності, посади, які займають вищеназвані працівники, підлягають скороченню.
В зв’язку зі скороченням вищеназваних посад підприємство пропонує вам перевестися на наступні вакантні посади:
Наявні вакансії РСС на 17 листопада 2015 р.
ЦТБ
Управління збуту
Загін охорони

МСЧ

Головний зварник
Начальник управління
Начальник команди
Начальник групи
Лікар-отоларинголог
Акушерка оглядового кабінету
Сестра медична
Лікар-рефлексотерапевт
Лікар-ендокринолог
Лікар-психіатр
Фельдшер

1
1
1
1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
1
10,0

Разом РСС

Наявні вакансії робітників на 17 листопада 2015 р.
1
2
3
РАЗОМ:

Редукторний цех
Цех залізничний
Загін охорони

Машиніст компресорних установок
Токар
Охоронник

1
1
2
4

Про свою згоду на переведення просимо письмово повідомити відділ кадрів підприємства за адресою:
93406, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 52-Б, e-mail: lt@ukrpost.ua протягом трьох днів
з моменту опублікування даного оголошення.
В разі відсутності письмової згоди на переведення ви будете звільнені з займаної посади через два місяці
з моменту виходу даного оголошення у зв’язку зі скороченням чисельності працівників (п.1 ст. 40 КЗпП), в
зв’язку з чим просимо вас з’явитися у відділ кадрів для отримання трудової книжки і проведення остаточного звільнення.
Українська універсальна біржа проводить спеціалізований
аукціон № 14(187)-1 з продажу скрапленого газу
для потреб населення.
Аукціон відбудеться 22.12.2015 р. о 16:00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним
обсягом 2 147,000 т, ресурс січня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 38 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1596 т, транспортування автотранспортом. Виробництво Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»:
Позиція № 2: 17 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 425 т, транспортування залізницею. Позиція № 3: 6 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 126 т, транспортування автотранспортом.
Стартова ціна за 1 тонну – 7 683,71 грн., в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання скрапленого газу здійснюється у січні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та
оплачує послуги по наливу та транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні
сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з
рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує
уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, каб. 413 та закінчується 21.12.2015 року о 18.00
год. Рахунки біржі: 1) № 26007000000380 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код
ЄДРПОУ 25158707; 2)№ 26006323149001 в Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО
331401, код ЄДРПОУ 25158707. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення.
Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням УУБ: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, каб. 413, тел. +38 (044) 209-23-63, 484-55-85, е-mail: obo@uub.com.ua, та на сайті
uub.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Апеляційний суд м. Києва викликає відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Авалон», місце реєстрації: 01004, м. Київ, вул.
Крутий узвіз, буд. 6/2, Літера «А», у судове засідання
на 21 грудня 2015 року о 10 год. 15 хв. на розгляд апеляційної скарги Гурської Анастасії Сергіївни, яка діє на
підставі довіреності в інтересах Ващенко Оксани Володимирівни на рішення Печерського районного суду м.
Києва від 11 серпня 2015 року в справі за позовом Ващенко Оксани Володимирівни до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Авалон»
про стягнення заборгованості по виплаті заробітної
плати, середнього заробітку за час затримки виплати
заробітної плати та відшкодування моральної шкоди,
який відбудеться в приміщенні суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2а.
Суддя О. Ф. Лапчевська

Засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «АКАДЕМІЯ СТРАТЕГІЙ ВИЖИВАННЯ» (код ЄДРПОУ 24776099, зареєстроване за
адресою: 65005, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Бабеля,
будинок 24А) прийнято рішення №б/н від 27.11.2015 р. про
припинення ТОВ «АКАДЕМІЯ СТРАТЕГІЙ ВИЖИВАННЯ» —
шляхом ліквідації.
Ліквідатором призначено Крушельницьку Марину Вікторівну (65005, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Бабеля, будинок 24).
Вимоги кредиторів розглядаються протягом 2 місяців з
дня опублікування повідомлення про прийняття зазначеного
рішення та задовольняються у порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного кодексу України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Тимофєєв Олександр Юрійович, 15 травня
1971 р.н., який проживає за адресою: м. Донецьк Донецької
обл., вул. Петровського, буд. 134, кв. 98, на підставі статті
197-5 КПК України, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК
України, вам необхідно з’явитися 18.12.2015 о 09.00 годині
до прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Абаніна О. Ю. (0629) 47-44-60 за адресою:
м. Маріуполь, проспект Леніна, 29-б, для проведення
процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 12015050000000775 від 31.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК
України.

Святошинський районний суд м. Києва викликає відповідача Цибульського Андрія Михайловича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, б. Кольцова, 22, кв. 93,
для участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Приват
Банк» до Цибульського А. М. про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 20.01.2016 року об 11
год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб.
22. Суддя Шум Л. М.
У разі неявки відповідача Цибульського А.М. до суду
без поважних причин або у разі неповідомлення про
причини неявки, справа буде розглядатись за його відсутності. Ухвалою суду явку Цибульського А.М. визнано
в судове засідання обов’язковою.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Юдіна С. Г.) викликає в судове засідання відповідача Кияшко Людмилу Іванівну у справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Банк
Камбіо» про звернення стягнення на предмет іпотеки.
Останнє місце проживання відповідача: вул. Автотранспортників, буд. 10, кв. 16, м. Донецьк, Дніпропетровська область.
Судове засідання призначене на 23 грудня 2015 р. о
16.30 год. за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205.
У разі неявки відповідача в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як відповідача
Грек Тетяну Любомирівну, 1972 року народження, останнє
місце проживання якої: м. Донецьк, вул. 60-річчя СРСР, буд.
14, кв. 14, по цивільній справі № 185/11782/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до Грек
Тетяни Любомирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання призначено на 18 грудня 2015 року
о 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 306.
У разі неявки відповідача в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутності.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Юдіна С. Г.) викликає в судове засідання відповідача Соколову Валентину Леонідівну в
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Банк Камбіо» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Останнє місце проживання відповідача: вул. Зуєвська,
буд. 19 а, кв. 24, м. Донецьк, Донецька область.
Судове засідання призначене на 23 грудня 2015 р. о
16.00 год. за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205.
У разі неявки відповідача в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Cлов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Ніколаєва В. М. про стягнення заборгованості.
Відповідач Ніколаєв Віктор Миколайович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Батюка, буд. 31, кв. 68, викликається
21 грудня 2015 року о 08 год. 15 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Cлов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Капустинської Л. В. про стягнення заборгованості.
Відповідач Капустинська Лариса Вільгельмівна, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Горлівка, вул. Лермонтова, буд. 10, кв. 2, викликається 21 грудня 2015 року о 08 год. 15 хв. до суду для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Суддя О. В. Неженцева

Ленінський районний суд м. Полтави викликає відповідачів: В’язовського
Вадима Леонідовича, останнє відоме місце проживання: м. Полтава, вул. Громадська, 1 б, представника відповідача В’язовського В. Л. - за нотаріально
посвідченою довіреністю Коротю Романа Олександровича, адреса: 04116, м.
Київ, вул. Шулявська, 5, оф. 2, третю особу на стороні відповідача, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору за первісним позовом - позивача
за зустрічним позовом В’язовську Лілію Леонідівну, останнє відоме місце
проживання: 08292, Київська область, м. Буча, вул. Чкалова, 4в, кв. 101, у
судове засідання по цивільній справі за первісним позовом Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» в особі відділення «Полтавське» ПАТ «ВТБ
Банк» до В’язовського Вадима Леонідовича, третя особа на стороні відповідача, яка заявляє самостійні вимоги - В’язовська Лілія Леонідівна про звернення стягнення на предмет іпотеки та зустрічним позовом третьої особи,
яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору В’язовської Лілії Леонідівни до ПАТ «ВТБ Банк», В’язовського Вадима Леонідовича про визнання
кредитних договорів та договорів, яке відбудеться 24 грудня 2015 року о 10
годині 30 хвилин у приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави по
вул. Пролетарській, 37.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за вашої
відсутності.
Відповідач, представник відповідача та третя особа на стороні відповідача
за первісним позовом з самостійними вимогами зобов’язані повідомити суд
про причини неявки в судове засідання.
Суддя Н. І. Крючко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Набока Олександра Миколайовича як
відповідача по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» до Набока Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 26.01.2016 р. о 08.45 год. за
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №408,
4-й поверх. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки
справа буде розглядатися за наявними в ній доказами.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Гуріновича Сергія Івановича, Гурінович Олени
Ігорівни, Гурінович Олени Миколаївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідачі по справі: Гурінович Сергій Іванович, Гурінович Олена Ігорівна, Гурінович Олена Миколаївна (зареєстровані за адресою: м. Донецьк, вул. Ярослава Гашека, буд. 11)
викликаються на 28 грудня 2015 року о 10.00 год. до суду, каб. № 7,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.
Суддя В. В. Андреєв

Суддя Піхур О. В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Хоменка Івана Олексійовича в судове засідання,
яке призначено на 17.00 год. 22.12.2015 року по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення
заборгованості (каб. №9, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).
Суддя Н. Д. Буша
Подільський районний суд м. Києва повідомляє Лосєву Людмилу Олегівну, що судове засідання у справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» до Лосєвої Людмили Олегівни про стягнення заборгованості за кредитним договором відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва (м. Київ,
вул. Хорива, 21, зал с.з. № 6) під головуванням судді Васильченка О.В. 25 грудня 2015 року о 12 год. 00 хв.
Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова.
Представник повинен мати при собі довіреність та документ, що посвідчує його особу.
У разі неявки в судове засідання без поважних причин,
справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі
наявних у ній доказів.
Суддя О. В. Васильченко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Гайворона
Миколу Леонідовича, 22.07.1974 р.н., місце реєстрації якого
по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул.
Бахчисарайська, 10, Гайворон Олену Юріївну, 02.03.1977
р.н., місце реєстрації якої по м. Києву та Київській області
не встановлено, останнє відоме місце проживання: АР
Крим, м. Сімферополь, вул. Бахчисарайська, 10, як відповідачів по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Гайворона Миколи Леонідовича, Гайворон Олени Юріївни, яке відбудеться під головуванням судді Коренюк A. M.
о 16 год. 00 хв. 14.01.2016 року за адресою: м. Київ, вул.
Севастопольська, 14, зал 27.
З опублікуванням даного оголошення відповідачі: Гайворон Микола Леонідович, Гайворон Олена Юріївна вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викликає Струця Івана Анатолійовича як відповідача по цивільній справі № 705/5700/15-ц,
2/705/2127/15 за позовом Муленка Олександра
Анатолійовича до Струця Івана Анатолійовича про
визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, яка призначена до
судового розгляду на 25 грудня 2015 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Черкаська область,
м. Умань, вул. Садова, 5.
У разі наявності поважних причин, неможливості з’явитися до суду та про можливість судового розгляду справи за вашої відсутності необхідно повідомити суд.
Роз’яснюється, що у разі неявки за викликом
суду або визнання судом причин неявки неповажними, справу буде вирішено судом за вашої відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області викликає в судове засідання Мазуніну Аллу Миколаївну як відповідача по цивільній справі
№ 279/7268/14-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» до Мазуніної Алли Михайлівни, Полякова Олега Івановича, Ткачук
Аліни Анатоліївни за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог
Іванченка Віталія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке призначене до судового розгляду на 22.12.2015 року о 14
годині 00 хвилин за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Cocновського, 38, каб. 28.
В разі неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності
на підставі наявних у матеріалах справи даних.

Суддя Т. О. Черниш

У провадженні Першотравенського міського суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Коровушкіна Юрія
Лаврентійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 09 годину 00 хвилин 22 грудня 2015
року в приміщенні Першотравенського міського суду за адресою: м. Першотравенськ, вул. Леніна, 16 Дніпропетровської області. Суддя Демиденко
С. М., тел. (05633) 7-05-01.
Суд викликає як відповідача Коровушкіна Юрія Лаврентійовича, який проживає за адресою: вулиця Леніна, буд. 18, кв. 104, місто Першотравенськ
Дніпропетровської області. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа
Суддя В. М. Снігір розглядатиметься за наявними матеріалами у заочному порядку.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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реклама. оголошення
ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення концепції розміщення.
Даною частиною концепції передбачається – «Розміщення газового автомобільного заправного пункту модульного типу на території автостоянки (паркувального
майданчика) за адресою: вул. Азейбарджанська, 1 (біля будівлі за адресою: вул. Азейбарджанська, 8г літ. «А»
у м. Києві)».
2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього
середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів,
що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища.
Атмосферне повітря: буде відбуватись забруднення атмосферного повітря при експлуатації технологічного обладнання АГЗП, під час наливу в резервуари, зберігання та
заправки автомобілів. Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.
Можливі викиди шкідливих речовин: пропан — 0,0338
г/сек., 0,3684 т/рік, бутан — 0,144 г/сек., 0,6516 т/рік.
Для зменшення впливу на атмосферу передбачаються
наступні заходи: установка газоурівнюючої системи; впровадження сучасної технології; на зливній лінії рідкої фази
встановлено зворотний клапан, який в свою чергу автоматично відключає потік газу із резервуару ЗВГ при розриві гумотканевого рукава; для автоматичного відключення потоку
газу із резервуару ЗВГ на зливній магістралі станції парової
фази встановлюється швидкісний клапан.
Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище – не впливає;
- атмосферне повітря – впливає. Вплив незначний, вклад
в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- ґрунти – не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив: розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих місць;
- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне середовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних
рішень.
Головний проектувальник забезпечує проектування
ОВНС, який розроблений з урахуванням всіх діючих норм і
правил по охороні навколишнього середовища. Замовник
разом з підрядною організацією забезпечує розміщення у
відповідності з екологічними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки,
промсанітарії і охорони навколишнього середовища, за що
несе відповідальність у встановленому законом порядку.
4. Участь громадськості.
Ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються протягом 30 днів з моменту публікації.
Громадські слухання не проводились.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення концепції розміщення.
Даною частиною концепції передбачається – «Розміщення газового автомобільного заправного пункту модульного типу на території автостоянки (паркувального
майданчика) за адресою: Брест-Литовське шосе, 15 км (біля
будівлі за адресою: Брест-Литовське шосе, 21а літ. «А»
у м. Києві)».
2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього
середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів,
що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища.
Атмосферне повітря: буде відбуватись забруднення атмосферного повітря при експлуатації технологічного обладнання АГЗП, під час наливу в резервуари, зберігання та
заправки автомобілів. Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.
Можливі викиди шкідливих речовин: пропан — 0,0338
г/сек., 0,3684 т/рік, бутан — 0,144 г/сек., 0,6516 т/рік.
Для зменшення впливу на атмосферу передбачаються
наступні заходи: установка газоурівнюючої системи; впровадження сучасної технології; на зливній лінії рідкої фази
встановлено зворотний клапан, який в свою чергу автоматично відключає потік газу із резервуару ЗВГ при розриві гумотканевого рукава; для автоматичного відключення потоку
газу із резервуару ЗВГ на зливній магістралі станції парової
фази встановлюється швидкісний клапан.
Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище – не впливає;
- атмосферне повітря – впливає. Вплив незначний, вклад
в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- ґрунти – не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив: розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих місць;
- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне середовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних
рішень.
Головний проектувальник забезпечує проектування
ОВНС, який розроблений з урахуванням всіх діючих норм і
правил по охороні навколишнього середовища. Замовник
разом з підрядною організацією забезпечує розміщення у
відповідності з екологічними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки,
промсанітарії і охорони навколишнього середовища, за що
несе відповідальність у встановленому законом порядку.
4. Участь громадськості.
Ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються протягом 30 днів з моменту публікації.
Громадські слухання не проводились.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення концепції розміщення.
Даною частиною концепції передбачається – «Розміщення газового автомобільного заправного пункту модульного типу на території автостоянки (паркувального
майданчика) за адресою: просп. Генерала Ватутіна (біля будівлі за адресою: просп. Генерала Ватутіна, 14в літ. «А»
у м. Києві)».
2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього
середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів,
що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища.
Атмосферне повітря: буде відбуватись забруднення атмосферного повітря при експлуатації технологічного обладнання АГЗП, під час наливу в резервуари, зберігання та
заправки автомобілів. Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.
Можливі викиди шкідливих речовин: пропан — 0,0338
г/сек., 0,3684 т/рік, бутан — 0,144 г/сек., 0,6516 т/рік.
Для зменшення впливу на атмосферу передбачаються
наступні заходи: установка газоурівнюючої системи; впровадження сучасної технології; на зливній лінії рідкої фази
встановлено зворотний клапан, який в свою чергу автоматично відключає потік газу із резервуару ЗВГ при розриві гумотканевого рукава; для автоматичного відключення потоку
газу із резервуару ЗВГ на зливній магістралі станції парової
фази встановлюється швидкісний клапан.
Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище – не впливає;
- атмосферне повітря – впливає. Вплив незначний, вклад
в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- ґрунти – не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив: розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих місць;
- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне середовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних
рішень.
Головний проектувальник забезпечує проектування
ОВНС, який розроблений з урахуванням всіх діючих норм і
правил по охороні навколишнього середовища. Замовник
разом з підрядною організацією забезпечує розміщення у
відповідності з екологічними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки,
промсанітарії і охорони навколишнього середовища, за що
несе відповідальність у встановленому законом порядку.
4. Участь громадськості.
Ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються протягом 30 днів з моменту публікації.
Громадські слухання не проводились.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення концепції розміщення.
Даною частиною концепції передбачається – «Розміщення газового автомобільного заправного пункту модульного типу на території автостоянки (паркувального
майданчика) за адресою: просп. Петра Григоренка, 4а (біля
будівлі за адресою: просп. Петра Григоренка, 4а літ. «А»
у м. Києві)».
2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього
середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів,
що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища.
Атмосферне повітря: буде відбуватись забруднення атмосферного повітря при експлуатації технологічного обладнання АГЗП, під час наливу в резервуари, зберігання та
заправки автомобілів. Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.
Можливі викиди шкідливих речовин: пропан — 0,0338
г/сек., 0,3684 т/рік, бутан — 0,144 г/сек., 0,6516 т/рік.
Для зменшення впливу на атмосферу передбачаються
наступні заходи: установка газоурівнюючої системи; впровадження сучасної технології; на зливній лінії рідкої фази
встановлено зворотний клапан, який в свою чергу автоматично відключає потік газу із резервуару ЗВГ при розриві гумотканевого рукава; для автоматичного відключення потоку
газу із резервуару ЗВГ на зливній магістралі станції парової
фази встановлюється швидкісний клапан.
Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище – не впливає;
- атмосферне повітря – впливає. Вплив незначний, вклад
в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- ґрунти – не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив: розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих місць;
- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне середовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних
рішень.
Головний проектувальник забезпечує проектування
ОВНС, який розроблений з урахуванням всіх діючих норм і
правил по охороні навколишнього середовища. Замовник
разом з підрядною організацією забезпечує розміщення у
відповідності з екологічними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки,
промсанітарії і охорони навколишнього середовища, за що
несе відповідальність у встановленому законом порядку.
4. Участь громадськості.
Ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються протягом 30 днів з моменту публікації.
Громадські слухання не проводились.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення концепції розміщення.
Даною частиною концепції передбачається – «Розміщення
газового автомобільного заправного пункту модульного типу
на території автостоянки (паркувального майданчика) за адресою: на розі вулиць Здолбунівська/Дніпровська набережна
(біля будівлі за адресою: вул. Здолбунівська, 7ж літ. «А»
у м. Києві)».
2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього
середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів,
що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища.
Атмосферне повітря: буде відбуватись забруднення атмосферного повітря при експлуатації технологічного обладнання АГЗП, під час наливу в резервуари, зберігання та
заправки автомобілів. Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.
Можливі викиди шкідливих речовин: пропан — 0,0338
г/сек., 0,3684 т/рік, бутан — 0,144 г/сек., 0,6516 т/рік.
Для зменшення впливу на атмосферу передбачаються
наступні заходи: установка газоурівнюючої системи; впровадження сучасної технології; на зливній лінії рідкої фази
встановлено зворотний клапан, який в свою чергу автоматично відключає потік газу із резервуару ЗВГ при розриві гумотканевого рукава; для автоматичного відключення потоку
газу із резервуару ЗВГ на зливній магістралі станції парової
фази встановлюється швидкісний клапан.
Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище – не впливає;
- атмосферне повітря – впливає. Вплив незначний, вклад
в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- ґрунти – не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив: розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих місць;
- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне середовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних
рішень.
Головний проектувальник забезпечує проектування
ОВНС, який розроблений з урахуванням всіх діючих норм і
правил по охороні навколишнього середовища. Замовник
разом з підрядною організацією забезпечує розміщення у
відповідності з екологічними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки,
промсанітарії і охорони навколишнього середовища, за що
несе відповідальність у встановленому законом порядку.
4. Участь громадськості.
Ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються протягом 30 днів з моменту публікації.
Громадські слухання не проводились.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення концепції розміщення.
Даною частиною концепції передбачається – «Розміщення газового автомобільного заправного пункту модульного типу на території автостоянки (паркувального
майданчика) за адресою: вул. Д. Луценка, 2 (біля будівлі за
адресою: вул. Д. Луценка, 4а літ. «А» у м. Києві)».
2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього
середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів,
що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища.
Атмосферне повітря: буде відбуватись забруднення атмосферного повітря при експлуатації технологічного обладнання АГЗП, під час наливу в резервуари, зберігання та
заправки автомобілів. Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.
Можливі викиди шкідливих речовин: пропан — 0,0338
г/сек., 0,3684 т/рік, бутан — 0,144 г/сек., 0,6516 т/рік.
Для зменшення впливу на атмосферу передбачаються
наступні заходи: установка газоурівнюючої системи; впровадження сучасної технології; на зливній лінії рідкої фази
встановлено зворотний клапан, який в свою чергу автоматично відключає потік газу із резервуару ЗВГ при розриві гумотканевого рукава; для автоматичного відключення потоку
газу із резервуару ЗВГ на зливній магістралі станції парової
фази встановлюється швидкісний клапан.
Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище – не впливає;
- атмосферне повітря – впливає. Вплив незначний, вклад
в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- ґрунти – не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив: розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих місць;
- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне середовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних
рішень.
Головний проектувальник забезпечує проектування
ОВНС, який розроблений з урахуванням всіх діючих норм і
правил по охороні навколишнього середовища. Замовник
разом з підрядною організацією забезпечує розміщення у
відповідності з екологічними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки,
промсанітарії і охорони навколишнього середовища, за що
несе відповідальність у встановленому законом порядку.
4. Участь громадськості.
Ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються протягом 30 днів з моменту публікації.
Громадські слухання не проводились.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
ДІЯЛЬНОСТІ
1. Дані про мету і засоби здійснення концепції розміщення.
Даною частиною концепції передбачається – «Розміщення газового автомобільного заправного пункту модульного типу на території автостоянки (паркувального
майданчика) за адресою: вул. Командарма Уборевича, 26
(біля будівлі за адресою: вул. Командарма Уборевича, 19д
літ. «А» у м. Києві)».
2. Перелік найзначніших впливів на стан навколишнього
середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцінки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та перелік заходів,
що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища.
Атмосферне повітря: буде відбуватись забруднення атмосферного повітря при експлуатації технологічного обладнання АГЗП, під час наливу в резервуари, зберігання та
заправки автомобілів. Кількісний та якісний склад забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.
Можливі викиди шкідливих речовин: пропан — 0,0338
г/сек., 0,3684 т/рік, бутан — 0,144 г/сек., 0,6516 т/рік.
Для зменшення впливу на атмосферу передбачаються
наступні заходи: установка газоурівнюючої системи; впровадження сучасної технології; на зливній лінії рідкої фази
встановлено зворотний клапан, який в свою чергу автоматично відключає потік газу із резервуару ЗВГ при розриві гумотканевого рукава; для автоматичного відключення потоку
газу із резервуару ЗВГ на зливній магістралі станції парової
фази встановлюється швидкісний клапан.
Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище – не впливає;
- атмосферне повітря – впливає. Вплив незначний, вклад
в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- ґрунти – не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив: розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих місць;
- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне середовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних
рішень.
Головний проектувальник забезпечує проектування
ОВНС, який розроблений з урахуванням всіх діючих норм і
правил по охороні навколишнього середовища. Замовник
разом з підрядною організацією забезпечує розміщення у
відповідності з екологічними вимогами. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки,
промсанітарії і охорони навколишнього середовища, за що
несе відповідальність у встановленому законом порядку.
4. Участь громадськості.
Ознайомлення громадськості через засоби масової інформації з заявою про екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються протягом 30 днів з моменту публікації.
Громадські слухання не проводились.

Солом’янський районний суд м. Києва викликає Аблякімова Рустама Енверовича як відповідача в цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Всеукраїнський Банк розвитку» до фізичної особи-підприємця Каракурсакової Айше Вейсівни, Аблякімова
Рустама Енверовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «СІМТРАНССЕРВІС» про стягнення заборгованості за кредитним договором на судове засідання,
яке відбудеться 13 січня 2016 року о 15.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова,
1, каб. 31.
При собі необхідно мати паспорт, інші документи, які
посвідчують особу та її повноваження.

Суддя Калініченко О. Б.
Солом’янський районний суд м. Києва викликає Товариство з обмеженою відповідальністю «СІМТРАНССЕРВІС» як відповідача в цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський
Банк розвитку» до фізичної особи-підприємця Каракурсакової Айше Вейсівни, Аблякімова Рустама Енверовича,
Товариства з обмеженою відповідальністю «СІМТРАНССЕРВІС» про стягнення заборгованості за кредитним договором на судове засідання, яке відбудеться 13 січня
2016 року о 15.30 год. у приміщенні суду за адресою:
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 31.
При собі необхідно мати паспорт, інші документи, які
посвідчують особу та її повноваження.

Суддя Калініченко О. Б.
Солом’янський районний суд м. Києва викликає ФОП
Каракурсакову Айше Вейсівну як відповідача в цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Всеукраїнський Банк розвитку» до фізичної особи-підприємця Каракурсакової Айше Вейсівни, Аблякімова
Рустама Енверовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «СІМТРАНССЕРВІС» про стягнення заборгованості за кредитним договором на судове засідання,
яке відбудеться 13 січня 2016 року о 15.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова,
1, каб. 31.
При собі необхідно мати паспорт, інші документи, які
посвідчують особу та її повноваження.

Суддя Калініченко О. Б.
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Зозулі Вадима Михайловича та Кошелєва Михайла Вікторовича про стягнення заборгованості.
Відповідачі по справі Зозуля Вадим Михайлович та Кошелєв
Михайло Вікторович, останнє відоме місце проживання за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Пугачова, б. 41, викликаються на 09.30 год. 11.01.2016 р. до суду для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за їхньої відсутності.

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

Суддя М. О. Гусинський
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реклама. оголошення
Апеляційний суд Запорізької області повідомляє Куйбіду Аллу Григорівну, 11.05.1980 року народження, останнє відоме місце проживання: м-н Гірняцький, буд. 3,
кв. 11, м. Кіровське, Донецька область, що розгляд
справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Куйбіди
Алли Григорівни про стягнення заборгованості за кредитним договором призначено на 10 годину 20 хвилин
21.12.2015 року у приміщенні апеляційного суду Запорізької області. Адреса апеляційного суду: пр. Леніна,
буд. 162, м. Запоріжжя (суддя-доповідач Панкеєв О. В.).
У разі Вашої неявки у судове засідання справа буде
розглянута за Вашої відсутності за наявними у справі доказами.

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області викликає Примак Андрія Петровича, 27 березня 1987 року народження, як відповідача в судове засідання по справі за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Примак А. П. про стягнення заборгованності за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 29 грудня 2015 року в 0900 год. в приміщенні Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області за адресою: 16600, Чернігівська область,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 57-А.
Запропонувати відповідачу подати суду до 29 грудня
2015 року докази на підтвердження заперечень.
В разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»

Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб» з 21.12.2015
запроваджує тарифи (тарифний план) «Міні» абонентів контрактної форми обслуговування.
Із детальною інформацією про внесені зміни
можна ознайомитись в місцях продажу послуг
ТОВ «ТриМоб» або на сайті www.3mob.ua. Отримати інформацію можна також за телефоном
Суддя В. П. Олійник Контакт-центру 0-800-50-11-88.

Ірпінський міський суд викликає Хорькова Дмитра Борисовича та Хорькову Наталію Юріївну, останнє відоме місце
проживання: 08200, м. Ірпінь, вул. 3-го Інтернаціоналу, буд.
100-а, як відповідачів по справі за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Хорькова Дмитра Борисовича та Хорькової Наталії Юріївни про дострокове солідарне стягнення
заборгованості за кредитним договором, у судове засідання,
яке відбудеться 21.12.2015 р. о 08 год. 30 хв. у приміщенні
Ірпінського міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у відсутність
відповідачів.
У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники
процесу вважаються належним чином повідомленими про
дату та час судового засідання.

Святошинський районний суд м. Києва, у зв’язку
з розглядом цивільної справи №2/759/5387/15 за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» до Гудемчука
Миколи Леонідовича про відшкодування шкоди, викликає як відповідача Гудемчука Миколу Леонідовича в судове засідання, яке відбудеться 25 січня
2016 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Святошинського районного суду м. Києва за адресою: 03148,
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал с/з №9.
У разі повторної неявки відповідача, справа буде
розглянута за відсутності останнього.
Суддя Д. С. Кухленко
Суддя Н. Г. Лопатюк

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Чорноуса Миколу Івановича, який зареєстрований
за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 23, що судове засідання по справі № 758/8141/15-ц за позовом ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» до
Чорноуса М. І. про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням,
відбудеться 24.12.2015 р. о 13 год. 45 хв. у приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під
головуванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка або
явка вашого представника обов’язкова. В разі неявки по справі буде постановлено рішення.

Підозрюваний Фишер Максим Володимирович, 16
липня 1977 р.н., який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Енгельса, буд. 81,
кв. 17 та фактично мешкає за адресою: м. Маріуполь,
вул. Павлова, буд. 19/10 «а», на підставі ст.ст. 297-5, 133,
135 КПК України, вам необхідно з’явитися 18 грудня
2015 року до каб. № 41, до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, до слідчого Тимофєєвої Яни Миколаївни за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова,
буд. № 86, для допиту вас у кримінальному провадженні
№ 12015050000000491 за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК
України.
22.12.2015 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Козятинського міськрайонного суду (вул. Грушевського, 64,
м. Козятин, Вінницька область) відбудеться розгляд
справи за позовом Лівшун Аліни Олександрівни до Лівшуна Ігоря Володимировича про розірвання шлюбу.
Суд викликає як відповідача Лівшуна Ігоря Володимировича (останнє місце проживання: 22109, м. Козятин
Козятинського району Вінницької обл., вул. Жовтнева,
53).
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку неявки справа може бути розглянута
у його відсутності.

Головуючий суддя Крейдін О. О.

Рівненський міський суд викликає Грицука Олександра Михайловича, 13.07.1975 р.н., уродженця: м.
Сарни Рівненської обл., останнє відоме місце проживання: м. Сарни, вул. П. Комуни, б. 1, кв. 9 Рівненської області, як відповідача в судове засідання по
справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Грицука
Олександра Михайловича, Борсук Аліси Олексіївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться об 11 год. 30 хв. 12 січня 2016
року в приміщенні Рівненського міського суду за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1.
Явка до суду обов’язкова.
Суддя П. В. Чир
Суддя Н. Ю. Музичук

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
21.12.2015 року о 09 год. 15 хв. Кушнікова Вадима
Васильовича як відповідача по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Кушнікова Вадима Васильовича про стягнення заборгованості.
Відповідач викликається в судове засідання, у разі
неявки справа розглядатиметься в його відсутність.
Суддя О. А. Савицький

Борщівський районний суд Тернопільської області викликає в судове засідання Зайцева Володимира Івановича, 4 березня 1975 року народження, уродженця: с. Піщаний Брід
Олександрійського району Кіровоградської області, останнє
відоме місце перебування: с. Вовківці Борщівського району
Тернопільської області, як відповідача у справі № 594/1330/15-ц
за позовом Зайцевої Зіновії Богданівни до Зайцева Володимира Івановича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 29
грудня 2015 року о 16 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Борщів, вул. С. Стрільців, 11.
В разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в судове засідання, справа буде розглянута за наявними в ній доказами, відповідно до вимог ст.ст. 169, 224
ЦПК України.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Колесника Дениса Михайловича як відповідача по цивільній справі № 2/756/5406/15 за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Колесника Дениса Михайловича про стягнення
заборгованості за кредитним договором на 25 січня
2016 року о 12.00 годині.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К. А. Васалатій.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК
України, ст. 185-3 КпАП України.

Комінтернівський районний суд Одеської області викликає як відповідачів: Чернолуцького Валерія Францевича та Вовненка Олександра Станіславовича в судове
засідання, яке відбудеться 21 грудня 2015 року о 09.00
год. у приміщенні Комінтернівського районного суду за
адресою: смт Комінтернівське, вул. Першотравнева, 51,
зал № 3, в якому буде слухатись цивільна справа за позовною заявою Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Чернолуцького Валерія Францевича
та Вовненка Олександра Станіславовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за
їхньої відсутності.

Зінченко Сергій Олексійович, 15 серпня 1971 р.н., остання відома адреса реєстрації: Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. 2, кв. 46, викликається до
Броварського міськрайонного суду Київської області як
відповідач по цивільній справі № 361/6362/2015-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Зінченка C. O. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судовий розгляд справи відбудеться 24 грудня 2015
року о 15 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса
суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, кабінет (зал судових засідань) № 217.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Подскребаєву Ольгу Валентинівну, Подскребаєва Дмитра
Анатолійовича як відповідачів по цивільній справі
№ 2/756/5333/15 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Подскребаєвої Ольги Валентинівни, Подскребаєва Дмитра Анатолійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором на 28
січня 2016 року о 14.15 годині.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К. А. Васалатій.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере
участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК України,
ст. 185-3 КпАП України.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Щербаченя Миколу Миколайовича, 01.01.1983 р.н.,
м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, 13/46, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі №2/409/1966/15 за
позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості,
що відбудеться 27.01.2016 року о 10 год. 20 хв. у приміщенні
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням оголошення відповідач вважається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Бородянський районний суд Київської області по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельтабанк» до Куценко Олени Геннадіївни, третя особа Куценко Роман Миколайович, про стягнення заборгованості
за кредитним договором викликає до суду (адреса: Київська
область, смт Бородянка, вул. Леніна, 315) Куценко Олену
Геннадіївну, яка проживає за останньою відомою адресою:
вул. Жовтнева, 144, смт Пісківка Бородянського району,
07820, як відповідача та Куценка Романа Миколайовича,
який проживає за останньою відомою адресою: вул. Жилянська, 9, с. Гатне К.Святошинського району, 08160, як 3-тю
особу на 21 грудня 2015 року об 11 годині 20 хвилин.
У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Бєшлик Ольгу Сергіївну, 01.02.1986 р.н., м. Луганськ, вул. Гагаріна, 17, як відповідача в судове засідання по цивільній справі №2/409/1975/15 за позовом
ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості, що
відбудеться 27.01.2016 року о 10 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням оголошення відповідач вважається
належним чином повідомленим про час, день та місце
проведення судового засідання.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Суддя Д. Унятицький

Суддя В. В. Тімінський

Новотроїцький районний суд Херсонської області викликає Величка Івана Юрійовича, 03.12.1992 року народження,
як відповідача у справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Величка І. Ю. про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Судове засідання призначено на 11.00 годину 04.01.2016
року, яке відбудеться в приміщенні Новотроїцького районного суду Херсонської області за адресою: смт Новотроїцьке, вул. Леніна, 87 Херсонської області, головуючий по
справі Соляник Н. І. У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглядатися за його відсутності за наявними в ній доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу
його обов’язок повідомити про причини неявки в судове засідання.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачку по справі
№ 409/1369/14-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Чернявської Наталії Олександрівни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 23.12.2015 року о
14.00 год. (резервна дата 30.12.2015 р. о 14.00 год.) у
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2. Викликається Чернявська Наталія
Олександрівна, останнє місце реєстрації: Лутугинський
район, смт Успенка, вул. Радянська, б. 59/а.
У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за її відсутності за наявними доказами.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/2719/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Рязанцева Андрія Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 25.12.2015 року о 08.00
год. (резервна дата 04.01.2016 р. о 08.00 год.) у залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2. Викликається Рязанцев Андрій Сергійович,
останнє місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул. Победоносна, буд. 19, кв. 63.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачку по справі
№ 409/2222/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Лесивої Людмили Василівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 23.12.2015 року о 13.30
год. (резервна дата 30.12.2015 р. о 13.30 год.) у залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2. Викликається Лесива Людмила Василівна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, провулок 3-й Желєзнодорожний, б. 16.
У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Суддя Максименко О. Ю.

Суддя Максименко О. Ю.

22 грудня 2015 року о 08 год. 45 хв. у приміщенні
Олександрівського районного суду за адресою:
27300, сел. Олександрівка, вул. Радянська, 21 Олександрівського району Кіровоградської області
(суддя Безуматов М. В.), відбудеться слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Яковченка Ігоря Анатолійовича про стягнення заборгованості.
В судове засідання викликається відповідач Яковченко Ігор Анатолійович, 14.04.1980 року народження.

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області викликає в судове засідання Саленка Олександра Вікторовича - відповідача у справі
№ 703/5796/15-ц; 2/703/2070/15 за позовом ПАТ
«Акцент-Банк» до Саленка Олександра Вікторовича
про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 15
год. 30 хв. 22 грудня 2015 року за адресою: вул. П.
Лумумби, 15, м. Сміла Черкаської області, 20700.
суддя Манько М. В.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності Саленка Олександра Вікторовича.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Давидюка Олександра Петровича за позовом Публічного AT КБ «Приватбанк» до Давидюка
Олександра Петровича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судове засідання відбудеться 23 грудня 2015 року об 11 годині 40 хвилин
у приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зала судових засідань № 21. У разі неявки Давидюка Олександра Петровича судове засідання буде проведене за його відсутності.
Суддя В. К. Кисельов

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа
№ 185/9383/15-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до Бенько Ольги Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором та відшкодування збитків.
Відповідач Бенько Ольга Володимирівна викликається в
судове засідання на 09.00 год. 22 січня 2016 року в приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.
Дніпровська, буд. 135, кабінет № 203.
Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності.

Тростянецький районний суд Вінницької області
викликає відповідача Кіщенка Володимира Феодосійовича, 24.04.1962 р.н., у судове засідання по цивільній справі № 147/1275/15-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Кіщенка Володимира Феодосійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться
24 грудня 2015 р. о 09.00 год. за адресою суду:
24300, вул. Леніна, 21, смт Тростянець Тростянецького району Вінницької області.
В разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута у його відсутність за наявними в ній доказами.
Суддя Г. М. Костюк

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача Тетіщенка Сергія Анатолійовича на судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Тетіщенка Сергія Анатолійовича про стягнення боргу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області 24.12.2015 р.
о 09 год. 00 хв. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева,
буд. 31 Луганської області.
У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Славутицький міський суд Київської області викликає Матченка Вадима Сергійовича як відповідача
у цивільній справі № 377/1259/15-ц; П № 2/377/488/15
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Матченка Вадима Сергійовича про стягнення заборгованості у судове засідання на 28.12.2015 року о 10 годині 00
хвилин. Судове засідання відбудеться за адресою:
07101, Київська область, м. Славутич, Ленінградський кв-л, б. 3-а, зал № 3, суддя Малишенко Т. О.
Одночасно пропонуємо Матченко В. С. отримати у
Суддя В. М. Шкиря суді копію позовної заяви з додатками.

Луцький міськрайонний суд Волинської області
(43016, м. Луцьк, вул. Сенаторки Левчанівської, 1, каб.
7) викликає Лехкун Наталію Семенівну як відповідача на
23 грудня 2015 р. о 12 год. 00 хв. у справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Лехкун Надії Григорівни, Лехкун Наталії Семенівни, Лехкуна Олександра Семеновича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Лехкун
Семен Іванович, про звернення стягнення на предмет
іпотеки. Суд повідомляє, що у разі неявки відповідачів у
судове засідання, справа буде розглядатись на підставі
наявних у ній даних чи доказів.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Штефчука Івана Дмитровича, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, 80,
кв. 63, у судове засідання, яке призначене на
23.12.2015 року об 11 год. 00 хв., для розгляду
справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Штефчука
І.Д. про стягнення боргу. Адреса суду: м. Київ, пр.
Маяковського, 5-в, каб. 34.
Суддя Грегуль О. В.

Суддя Рідник І. Ю.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Зеленяк
Тетяну Вікторівну, 09.12.1974 р.н., місце реєстрації якої
по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє
відоме місце проживання: АР Крим, м. Керч, вул. Галкіна, 30, як відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Зеленяк Тетяни Вікторівни про
стягнення заборгованості, яке відбудеться під головуванням судді Коренюк A. M. о 15 год. 30 хв. 14.01.2016
року за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал
27.
З опублікуванням даного оголошення відповідач Зеленяк Тетяна Вікторівна вважається повідомленою про
Суддя В. О. Василишин час та місце розгляду справи.

Суддя Боженко Л. В.

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

Суддя Л. М. Присяжнюк
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фОТОфакТ
Фото УНIAН

ПОгОда на завТРа

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 16 ГРУДНЯ

КРОК ДО МРІЇ. Інтерконтинентальний чемпіон світу за версією
WBО у важкій вазі українець Олександр Усик (9-0, 9 КО) захистив
свій титул, здолавши в суботу кубинця Педро Родрігеса (22-2, 19
КО) нокаутом у 7-му раунді. З самого початку Олександр працював у своєму стилі, а між раундами навіть підбадьорював глядачів.
Виконуючи тренерську настанову, в шостому раунді наш спортсмен відправив суперника у нокдаун, однак гонг допоміг кубинцеві оговтатися. Як з’ясувалося, ненадовго — після чергової серії
ударів рефері зупинив поєдинок.

Наступного року представники українського боксера з K2 Promotions мають намір організувати чемпіонський бій, а найвірогіднішим суперником Олександра Усика вважається поляк Кшиштоф
Гловацкі (25-0, 16 КО), який володіє титулом чемпіона світу за версією WBO.
Також в рамках вечора боксу в суботу третю перемогу серед
професіоналів здобув срібний призер Олімпіади-2012 Денис Берінчик, перемігши одностійним рішенням суддів угорця Дьєрдя Міжеїмолодшого (22-17, 13 КО).

Супер-Віктор бажає вікторії

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
-2
-2
-3
-3
-1
-2
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2

-7
-7
-8
-8
-6
-7
-6
-6
-7
-7
-7
-7
-7

День
+2 -3
+2 -3
+1 -4
+1 -4
0 +5
+2 -3
-1 +4
-2 +3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
-2 +3

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
-2
-2
-3
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-2
-3
-2
-3

-7
-7
-8
-7
-7
-7
-7
-7
-8
-7
-8
-7
-5

День
+2 -3
+2 -3
+1 -4
+2 -3
-2 +3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+1 -4
+2 -3
+1 -4
0 +5
-1 +1

Укргiдрометцентр

ЄВРО-2016. Збірна України перший матч проведе 12 червня

проти Німеччини в Ліллі
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
лопчик у червоному
плащі наступного літа
буде найпопулярнішою дитиною Європи. Талісман
футбольного Євро-2016 Супер-Віктор чекає захопливих баталій на футбольних
полях Франції з 10 червня
по 10 липня. У суботу, 12
грудня, в Палаці конгресів
Парижа відбулося жеребкування фінальної частини
чемпіонату Європи 2016 року, за результатами якого
дізналися своїх суперників
на груповій стадії турніру
24 найсильніші команди
Старого Світу.

Команда тоді була непростою, вийшла на високий рівень. Щоб з ними грати, потрібно готуватися. Ірландія
— команда, яка грає в англійському стилі. А англійський футбол непростий.
Зрештою, вони посіли перше
місце у групі», — сказав
Михайло Фоменко в коментарі одному з телеканалів.
За словами президента
ФФУ Андрія Павелка, сильні суперники у групі — хороший варіант: «Головне, що
ми на цьому форумі будемо
представлені в сильнішому
складі. Це збірна. Ми все
зробимо, щоб наша команда
до цих ігор підійшла в оптимальному стані. Усі групи

ШІСТЬ ПО ЧОТИРИ
Група A: Франція, Румунія,
Албанія, Швейцарія
Група B: Англія, Росія,
Уельс, Словаччина
Група C: Німеччина, Україна, Польща, Північна Ірландія
Група D: Іспанія, Чехія, Туреччина, Хорватія
Група E: Бельгія,
Італія, Ірландія, Швеція
Група F: Португалія, Ісландія, Австрія, Угорщина

РЕКЛАМА

Х

Зірковий у минулому футболіст і кращий гравець чемпіонату Європи 2000 року
Давід Трезеге визначив у суперники синьо-жовтих національні команди Німеччини, Польщі та Північної Ірландії.
Головний тренер збірної
України Михайло Фоменко,
який не був на жеребкуванні, пояснивши таке рішення
відсутністю гарантій продовження своєї роботи біля керма команди, все-таки прокоментував групу, в яку потрапила національна команда.
«Простих команд у цій групі
немає. Те, що було, — вже
історія. Те, що ми вже перемагали Польщу, — історія.

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

дуже рівні, сильні. Тут не доводиться обирати групу
слабшу чи сильнішу. Цікавою буде перша гра зі збірною Німеччини. Після стартової гри багато буде зрозуміло. Після гри в Марселі все
вирішиться. Для нас це важлива подія. Фартовий або не
фартовий жереб — побачимо за результатами ігор. Уся
країна хотіла б, щоб ми
пройшли якомога далі. Добре
починати із сильними командами — ми з ними не перетинатимемося до фіналу».
Футбольні експерти прогнозують, що вирішальним
для нашої команди буде завершальний матч у групі
проти сусідів-поляків.
Зазначимо, що за підсумками групового етапу до
плей-оф вийдуть не лише по
дві кращі команди з кожної
групи, а й чотири кращі володарі третіх місць.

«Динамо» зіграє
з «Манчестер Сіті»,
«Шахтар» — із
«Шальке-04»
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
ПЛЕЙ-ОФ. Учора в штаб-квартирі Союзу європейських
футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, за підсумками якого суперником
київського «Динамо» став англійський «Манчестер Сіті».
Перший матч пройде в Києві 24 лютого, матч-відповідь —
15 березня у Манчестері.
Інші пари суперників:
«Гент» — «Вольфсбург»
«Рома» — «Реал»
«ПСЖ» — «Челсі»
«Арсенал» — «Барселона»
«Ювентус» — «Баварія»
«ПСВ» — «Атлетико»
«Бенфіка» — «Зеніт».
«Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров,
коментуючи результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, зокрема зауважив, що з «Манчестер Сіті» динамівці
вже грали, і досить успішно. «Це сильна і збалансована
команда, однак на цьому етапі Ліги чемпіонів інші команди
не випадають». А на запитання, які, на його думку слабкі
сторони в «городян», зауважив: «Ми обов’язково розберемо цю команду. У кожного суперника можна і потрібно знаходити вади. Матчі з англійцями ще не скоро, й у нас буде
час підготуватися. Ми зберемо інформацію і готуватимемося. Перед початком сезону фаворитом у групі всі вважали
«Челсі», і ніхто не міг знайти в цій команді вад. Але ми правильно готувалися до ігор з лондонцями й гідно їм протистояли. Так само будемо готуватися до гри з «Манчестер Сіті», — поділився думками Сергій Ребров, який добре знає
англійський футбол зсередини.
Тим часом підопічним Мірчі Луческу треба звернути увагу на Бундеслігу. Донецький «Шахтар» на першій стадії
плей-оф зустрінеться з одним з найпопулярніших німецьких клубів «Шальке-04», який нині перебуває на восьмому
місці в національній першості.
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