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Освіта рятує Донбас ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ПАВЛЕНКО:

СОТ може розширити 
горизонти 

ТОРГІВЛЯ. Україна пропонує посилити можливості захисту 
свого внутрішнього ринку через застосування нового спеціаль-
ного механізму. Про це на міністерській конференції Світової 
організації торгівлі у столиці Кенії Найробі розповіла заступник 
міністра аграрної політики і продовольства з питань євроінте-
грації Владислава Рутицька. 

Ця пропозиція стосується необхідності скасувати експорт-
ні субсидії для аграрної продукції та запровадити спеціальний 
захисний механізм для країн, що розвиваються. «Основна те-
ма дискусій — скасування експортних субсидій для агропро-
дукції й запровадження у торгівлі сільськогосподарськими то-
варами спеціального захисного механізму для таких країн», — 
цитує Укрінформ слова Владислави Рутицької. Вона також до-
дала, що ключове питання на нинішній конференції — подаль-
ший розвиток торговельних відносин у межах СОТ. «Міністер-
ська конференція в Найробі — одна зі спроб створити нові умо-
ви для розвитку світової торгівлі», — підкреслила заступник 
міністра. 

ЦИФРА ДНЯ

42,790 млн осіб
становила, за даними Держстату, 

чисельність населення України станом 
на 1 листопада 2015 р. Дані наведено 

без урахування Криму та зони АТО

«Не зійшло 
12% зернових, третина — 

у проблематичному 
стані. Але погодні умови 

вирівняли ситуацію. 
Тепер прогнози більш 

позитивні».

НА ЧАСІПРОГНОЗ

Суспільно-політична ситуація 
в Україні змусила «Машзавод» 
відмовитися від співпраці  
із країною-агресором і 
переорієнтуватися на західні ринки

Після нового 
року  закордонні 
овочі-фрукти можуть 
подешевшати 
ще на 10—15%, 
кажуть експерти 

Міністр аграрної політики і продовольства про стан 
озимини і перспективу майбутнього врожаю 

БОРОТЬБА ЗА МОЛОДЬ. У школах катастрофічно бракує 
вчителів, тож наляканих війною дітей безкоштовно 
навчають українські й литовські волонтери 
за креативними методиками

Крим залишається сам на сам з окупантами 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Через місяць на півострів та з нього проходитимуть лише 
особисті речі громадян. Вердикт із приводу електроенергії винесе РНБО

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Уряд ухвалив рішення про об-
меження постачання робіт, 

товарів і послуг за всіма мит-
ними режимами до Автоном-
ної Республіки Крим і, відповід-

но, з території тимчасово оку-
пованого півострова до матери-
кової України. Такою заявою 
Прем’єр-міністр Арсеній Яце-
нюк розпочав чергове засідання 
уряду. Він заявив, що рішення 
щодо майбутнього вільної еко-
номічної зони Крим набуде чин-

ності за 30 діб. Виняток станови-
тимуть особисті речі громадян, 
продукти харчування, які мають 
соціальне значення, гуманітар-
на допомога. А ось чи постачати 
електроенергію до півострова, 
вирішуватиме керівництво Ради 
національної безпеки і оборони.

Щоб підвищити тонус у залі, 
Арсеній Яценюк передав сло-
во міністрові внутрішніх справ 
Арсену Авакову. Він поінфор-
мував присутніх про завершен-
ня спеціальної операції, яку 
проводили протягом кількох мі-
сяців представники МВС, Дер-

жавної фіскальної служби й На-
ціональної поліції за підтримки 
Генеральної прокуратури. У ре-
зультаті правоохоронці та слід-
чі в одній із квартир Києва ви-
явили під час обшуку 
«найбільший архів сім’ї 
Януковича». 2
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на часі 

Із головою Чернівецької облас-
ної державної адміністрації

Олександром ФИЩУКОМ ми
зустрілися на ТОВ «Машинобу-
дівний завод», яке виробляє зок-
рема унікальне обладнання для
нафтогазової та хімічної про-
мисловості. Керівник виконавчої
влади знайомився зі здобутками
і проблемними питаннями про-
відного підприємства краю, умо-
вами праці, розмовляв з його ро-
бітниками, з генеральним ди-
ректором Віктором Сідляром,
який зумів зберегти і примно-
жити виробничі досягнення, за-
воювати авторитет на світовому
ринку.

Суспільно-політична ситуація
в Україні змусила «Машзавод»
відмовитися від співпраці із
країною-агресором і переорієн-
туватися на західні ринки.

— Саме активна міжнародна
співпраця наших підприємств
зумовила зростання економіки
прикордонної Буковини, — за-
значає Олександр Фищук. —
Виробничники краю, завойо-
вуючи європейські ринки, по-
вною мірою використовують пе-
реваги запроваджених Європей-
ським Союзом торговельних
преференцій на українську про-
дукцію. Очікуємо на ще більшу
активізацію бізнес-проектів з
відкриттям зони вільної торгівлі
між Україною і європейськими
державами, яка запрацює в ме-
жах Угоди про асоціацію з ЄС.

Цього року область збільшила
експортні поставки насамперед
у країни ЄС. У Нідерланди, при-
міром, — у 5,3 раза, в Італію —
на третину. Стабільні торговель-
но-економічні зв’язки з Румуні-
єю та Німеччиною. Основу то-
варної структури нашого екс-
порту становлять деревина і ви-

роби з неї, сільгосппродукція,
текстильні вироби, меблі.

З мораторієм на вивезення
необробленої деревини,  який
щойно набув чинності,   треба
розуміти,  чільне місце у цьому
списку займе продукція поглиб-
леної переробки деревини?
— Так, ми позбуваємося статусу
сировинного придатка економік
інших держав, коли наша дере-
вина ешелонами прямувала на
експорт. 

Буковина має давні традиції
деревообробки, ми працюємо на
їх відродження. Технічне осна-
щення багатьох наших підпри-
ємств — світового рівня, тож і
продукція високої якості, затре-
бувана на міжнародних ринках.

Завдання влади — створити
привабливі інвестиційні умови
для нових виробництв, отже, для
появи додаткових робочих місць
і бюджетних надходжень, з яких
багатітимуть територіальні гро-
мади. Саме розглядаємо пропо-
зиції бізнесменів із Польщі, заці-
кавлених у створенні спільних
підприємств за інвестиційними
картами, розробленими спеціа-
лістами департаменту економіки
ОДА. Визначено потенційні про-
мислові майданчики у Вижниць-
кому, Путильському високогір-
них районах для розгортання
виробничих потужностей з по-
глибленої переробки деревини. 

Лісгоспи області провели мо-
дернізацію цехів, починають
експлуатацію сушильного ус-
таткування і тепер постачати-
муть зокрема й на зовнішні рин-
ки не ліс-сирець, а вироби з де-
ревини.  

Які ще цікаві пропозиції че-
кають на інвесторів?

— Останнім часом на значному
ресурсному потенціалі Буковини
почали активно працювати під-
приємства добувної галузі, ін-
дустрії виробництва будівельних
матеріалів. Вони виготовляють
конкурентоспроможну продук-
цію кінцевого споживання з ви-
сокою доданою вартістю.

Нещодавно у Заставнівському
районі відновив роботу Костри-
жівський комбінат з видобутку і
виробництва гіпсового каменю. У
придбання новітнього обладнан-
ня вкладено понад 1,5 мільйона
гривень інвестиційних ресурсів,
створено робочі місця. У цьому
районі на базі Онутського
кар’єру кварцового піску готуємо
до реалізації інвестиційний про-
ект орієнтовною вартістю 420 мі-
льйонів гривень, що передбачає
будівництво сучасного заводу
скловиробів. 

Задля подальшого розвитку
підприємництва за пропозицією
бізнес-спільноти області облдерж -
адміністрація звернулася до
уряду із проханням внести зміни
до законодавства і скасувати ми-
то та ПДВ, якщо підприємці вво-
зять з-за кордону обладнання,

нові технології для створення
власного виробництва або модер-
нізації наявного.

Які позитиви має Буковина
із проголошеної у країні децен-
тралізації влади?

— Результати виконання міс-
цевих бюджетів за цей рік під-
твердили, що зміни до бюджет-
ного та податкового законодав-
ства забезпечили зростання їх-
нього фінансового ресурсу. Над -
ходження до загального фонду
збільшилися  порівняно із торіш-
німи показниками на 42%. А це
297,5 мільйона гривень. Забезпе-
чено виконання планових показ-

ників загального фонду обласно-
го бюджету, в містах обласного
значення та всіх районах області.

Це свідчить, що обраний курс
реформ правильний і незворот-
ний.

Облдержадміністрація прагне
допомогти місцевим радам роз-
крити їхній потенціал, оптимізу-
вати видатки і найголовніше —
розширити дохідну базу скар-
бниць. Насамперед навести по-
рядок з використанням земель
усіх категорій для збільшення
надходжень від земельного по-
датку.

Олександре Івановичу,  Чер-
нівецька область гостино прий -
має переселенців із Криму і
охопленого війною сходу країни.
Як їм тут живеться?
— Ми прагнемо не тільки забез-
печити цим людям належні побу-
тові умови, а й надаємо повноцін-
ний соціальний захист, допома-
гаємо в усіх питаннях, найперше
у працевлаштуванні. 

У селі Михайлівка Глибоцько-
го району в межах проекту ЄС з
адаптації внутрішньо переміще-
них осіб завершуємо капіталь-
ний ремонт гуртожитку, де соці-
ально вразливі родини пересе-
ленців з районів проведення ан-
титерористичної операції отри-
мають комфортне житло. Відбу-
довуємо для них квартири і в ін-
ших районах області. 

Неоціненну допомогу пересе-
ленцям, а також учасникам АТО
надають волонтерські організа-
ції, яких багато в області. Пи-
шаюся нашими волонтерами, їх
сміливістю і самовідданістю. 

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
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Олександр ФИЩУК. Народився у січні 1958 року в с. Борівці Кіцман-
ського району Чернівецької області. Закінчив фізичний та економічний
факультети Чернівецького державного університету. Його обирали депута-
том Чернівецької обласної ради ХХІV скликання. Народний депутат України
VІІ скликання. 

Обіймав відповідальні керівні посади у виконавчій владі краю. Нагород-
жений нагрудним знаком «Почесний працівник державної податкової служ-
би України». З 6 лютого 2015 року — голова Чернівецької обласної держав-
ної адміністрації.
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«Допомагаємо місцевим радам 
розкрити потенціал»

Ресурси працюватимуть на край
ЕКОНОМІКА. На Луганщині розробляють програму залучення
інвестицій

Олена ОСОБОВА,  
«Урядовий кур’єр»

Вобласті обсяг реалізації
продукції за підсумками

9 місяців 2015 року становить
15,4 мільярда гривень, з них
промисловість дала 12,7 мі-
льярда. За даними департа-
менту промисловості та
енергозбереження обласної
військово-цивільної адмініс-
трації, уповільнилися темпи
падіння індексів промисло-
вого виробництва.

На підконтрольній Украї-
ні території області розта-
шовано 489 суб’єктів госпо-
дарювання. З них 9 великих,
99 середніх та 381 мале під-
приємство. Щоправда, по-
казники діяльності саме
суб’єктів малого та серед-

нього підприємництва ви-
кликають у фахівців зане-
покоєння. За минулий рік
кількість малих підприємств
у краї знизилася на 12,9%,
фізичних осіб-підприємців
— на 14,4%. Відповідно
зменшилася й кількість зай-
нятих у малому та середньо-
му підприємництві праців-
ників (майже до 70 тисяч
осіб). Фахівці зазначають,
що розподіл цих суб’єктів
підприємництва на терито-
рії області має диспропор-
ційний характер: значна
частина структур зосеред-
жена переважно у промис-
лово розвинених містах об-
ласного значення. А замало
їх в аграрних районах. 

Тож на часі розроблення
та запровадження проекту

регіональної цільової про-
грами «Залучення інвести-
цій, розвитку та підтримки
малого і середнього підпри-
ємництва в Луганській об-
ласті на 2016—2017 роки».

«Мета документа — ство-
рення ефективної системи
залучення інвестиційних
ресурсів та сприятливих
умов для розвитку й підви-
щення конкурентоспромож-
ності малого і середнього біз-
несу, ефективне викорис-
тання їхнього потенціалу як
одного з важливих чинників
розв’язання економічних і
соціальних проблем. Облас-
на влада має намір робити
максимум можливого для
розв’язання проблем під-
приємців», — підкреслила
перший заступник керівни-

ка обласної військово-ци-
вільної адміністрації Єлиза-
вета Пушко-Цибуляк під
час обговорення проекту
стратегічного для краю до-
кумента.

Але розраховувати на за-
лучення інвестицій можна
тільки за умови створення
сприятливого інвестиційно-
го клімату. Задля цього очі-
кується зростання обсягів
надання державних гаран-
тій для фінансування інвес-
тиційних проектів. Зокрема
програма передбачає ство-
рення інвестиційного фонду
та фінансування проектів
суб’єктів господарювання
(на поворотній основі). З об-
ласного бюджету на цей за-
хід планують передбачити
20 мільйонів гривень.

Голова Чернівецької 
облдержадміністрації 

Олександр ФИЩУК

ДОСЬЄ «УК»

Унікальне обладнання для нафтогазової та хімічної промисловості
ТОВ «Машинобудівний завод» купують у ЄС

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Дауда
Дмитра Володимировича, 21.02.1989 року народження, останнє місце реєс-
трації за адресою: вул. Суворова, №95, с. Табаки, Болградський район, Оде-
ська область, що 21.12.2015 року о 09.30 годині в залі судового засідання № 7
Болградського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область,
м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній
справі за позовом Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-
страхова компанія» до Дауда Дмитра Володимировича про відшкодування
збитків в порядку регресу.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Дауду Дмитру Володими-
ровичу подати пояснення, заперечення та усі наявні у нього докази по справі
особисто або через представника. У разі неявки в судове засідання Дауда
Дмитра Володимировича, справа може бути розглянута за відсутністю відпо-
відача та його представника за наявними в ній доказами.

Суддя В. А. Раца

Обухівський районний суд Київської обл. по цивільній справі
№2-1968/15 за позовом Приватного акціонерного товариства
«Лізинг інформаційних технологій» до Макуліна Сергія Сергійо-
вича та Музики Любов Митрофанівни про стягнення заборгова-
ності у справі №372/3596/15-ц, викликає до суду в якості відпові-
дача Макуліна Сергія Сергійовича на 21 грудня 2015 року на 14
годину 30 хвилин. Судове засідання відбудеться за адресою: Київ-
ська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд.20, головуючий по справі
суддя Проць Т. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область, м.
Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовною
заявою Симоненко Олесі Ярославівни до Симоненка Олексія Миколайовича
про розірвання шлюбу. На судове засідання по справі, яке призначено на 21
грудня 2015 року о 13.00 годині (каб. № 26), викликається відповідач Симо-
ненко Олексій Миколайович, 23.04.1978 року народження, зареєстрований за
адресою: м. Краматорськ, вул. Дніпропетровська, буд. 6, кв. 124. Відповідачу
пропонується надати до вищевказаної дати письмові заперечення щодо позо-
ву та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбут-
тя, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута у його відсутність.

Суддя Лутай A. M.
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реклама. оголошення

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ПРОФІН БАНК»  
оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі банку, який проводитиметься на електронному торговому 

майданчику ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО» (скорочене офіційне найменування — ПП «Експертне 
агентство») 

Повний перелік активів та місцезнаходження лотів розміщено на сайті ПП «Експертне агентство» —  
https://torgy.exp-agency.com.ua та сайті банку http://www.profinbank.com.

Лот № 203601 — банківське обладнання та касова техніка — основні засоби (активи в к-ті 481 шт.), початкова ціна продажу 
лота, грн. (з ПДВ) 3 067 954,51 грн.

Лот №203601 виставляється до продажу на перші торги.
Місцезнаходження: різні регіони України.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 10.00 до 16.00 год., попередньо зателефону-

вавши за номером (067) 2338783.
Умови продажу:
1. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу май-

на неплатоспроможних банків», розміщених на сайті організатора. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити ПП «Експертне 
агентство» винагороду за проведення аукціону в розмірі 4% від початкової ціни продажу лота.

2. Аукціон відбудеться за наявності не менше як двох учасників.
3. Реєстраційний внесок становить – 500,00 грн. 
4. Гарантійний внесок – 10% від початкової ціни продажу лота. 
5. Реєстраційний та гарантійний внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ПП «Експертне Агентство», код 

ЄДРПОУ 32892500, п/р 26006462996 у «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805. 
6. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
7. Крок аукціону – 1 % (один відсоток) від початкової ціни продажу за окремим лотом. 
8. Відкриті торги (аукціони) проводяться за методом підвищення ціни та/або зниження ціни. Зниження ціни на актуальних 

відкритих торгах (аукціоні), які проводяться за методом зниження ціни, може здійснюватися в розмірі 10% від початкової ціни 
лоту у разі, якщо жоден з учасників аукціону не запропонує ціну, яка дорівнює або більше початкової ціни, встановленої на акту-
альних відкритих торгах (аукціоні).

9. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Час проведення аукціону: 31.12.2015 року з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. Якщо цінова заявка внесена за 5 хвилин до закін-

чення аукціону, то час проведення аукціону продовжується на 10 хвилин і так доти, поки не буде визначено переможця аукціону.
Місце проведення аукціону (у формі електронних торгів): https://torgy.exp-agency.com.ua
Прийом заяв на участь в аукціоні /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ПП «Експертне Агентство»  

(https://torgy.exp-agency.com.ua), починаючи з дати публікації цього оголошення.
Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні, оплати реєстраційного та гарантійного внеску — 30.12.2015 року о 17 год. 00 хв.
Організатор аукціону: ПП «Експертне агентство», 25015, м. Кіровоград, пр. Комуністичний, 22/12, тел. (098) 009-18-81, працює 

щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00.

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону)  
з продажу на біржі ТОВ «САМСОН» активів ПАТ «Старокиївський банк»

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» оголошує відкриті торги (аукціон) з продажу на біржі ТОВ «САМСОН» 
активів, що обліковуються на балансі банку:

№ 
лоту

Найменування  
активу Опис

Початкова ціна  
актуального  

аукціону,  
грн., з ПДВ

1 Нежитлові 
приміщення

Нежитлові приміщення, літ. А-ІV м. Бориспіль,  
вул. Київський Шлях, 71а/2, 134 кв.м 3 440 400,00

2 Нежитлові 
приміщення

Нежитлові приміщення, літ. А-ІІІ м.Бориспіль,  
вул. Київський Шлях, 127-Б/8, 315,3 кв.м 6 643 833,12

3 Приміщення Приміщення №1, площею 144,3 кв.м., приміщ.№7, площею 144,1 
кв.м., Бориспіль, вул. Київський Шлях, 127-Б/11 корп.В 6 077 010,60

4 Нежитлові 
приміщення

Нежитлові приміщення, літ. А-ІІІ м.Бориспіль, вул. Київський Шлях, 
127-Б/7, 168,7 кв.м, разом з основними засобами в кількості 146 шт. 3 929 838,48

5 Корпоративні 
права ТОВ «Укрспецпоставка» (корпоративні права) 1 573 560,00

6 Корпоративні 
права ТОВ «Васильківський ТАУНХАУС» (корпоративні права) 4 846 140,00

7 Корпоративні 
права ТОВ «РУНА-ЦЕНТР» (корпоративні права) 5 182 284,00

Лоти №№1-7 виставляються до продажу на повторні торги.
Додаткова інформація щодо стану та умов продажу майна за тел. (044) 537-07-77.
Дата та час проведення відкритих торгів (аукціону): 05.01.2016 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 за-
кінчення 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: 

04.01.2016 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 «САМ-
СОН», 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 – 1% 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 нотаріаль-
ним 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.

9. За більш детальною інформацією та з приводу огляду майна звертатись до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «Старокиївський банк» за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, тел. роб. 
(044) 537-07-77.

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.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь» 
оголошує відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ «Банк «Київська Русь», шляхом відступлення прав 

вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, який проводитиметься на електронному торговому 
майданчику ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО» (https://torgy.exp-agency.com.ua)

№  
лоту

Найменування об’єкту продажу або 
групи об’єктів продажу Інформація про забезпечення виконання зобов’язань за 

кредитним договором

Початкова  
ціна продажу,  

без ПДВ  
(не оподаткову-
ється ПДВ), грн.

кредитний  
договір №

дата  
початку

дата  
закінчен-

ня
203608 235/KL-13 24.09.2013 21.09.2018 Нежтл прим. заг. пл. 5 155,50 кв.м, м. Харків, м. Львів,  

м. Ковель, м. Рава-Руська. 
зем. ділянка, пл. 1 га, Львів. обл.,Сколівський р-н. 
Осн. зас., малоцін. та необоротні активи.

47 463 005,54
229/KL-13 19.08.2013 17.08.2015
236/KL-13 30.09.2013 29.09.2016

203609 25460-20/11-1 29.06.2011 31.01.2015 Комплекс будівель консервного заводу  
заг. пл. 14908,5 кв.м. у м. Пирятин. 
Обладнання для виготовлення плодоовочевої консервації.

3 542 283,00

203610 95248-46.1 06.11.2013 05.11.2016 Неж. прим. заг. пл. 298,0 кв.м. 
Земельна ділянка, заг.пл. 1,5 га та 0,5 га 
Свинарник, заг. пл. 843,5 кв.м.;  
С/г техніка 15 од.  
Автомобіль КАМАЗ 5111 1.

922 278,00

203611 53237-44.3 19.06.2013 25.05.2015 Машиномісця, заг. пл. 93,6 кв.м. 
м. Київ, товари в обігу. 

461 075,00

203612 6753-20/12-1 16.02.2012 25.10.2012 Майб. урожай озим. пшениці. 368 000,00
6748-20/12-1 16.02.2012 20.09.2012

203613 116009-44.14 27.12.2013 26.12.2015 Квартири, м. Київ, загальною площею 231,1 кв.м.  
порука 3 ф/о.

586 267,00

203614 39505-44.3 29.04.2013 23.03.2016 Трикімнатна квартира, заг. пл. 102,9 кв.м., Київ. 
Товари в обороті — парфумерно-косметична продукція. 
Порука юр. та фіз. осіб.

285 965,36

203615 34-13/М 07.11.2013 06.11.2018 Неж. буд. швейного виробництва заг. пл. 1670,8 кв.м., 
земельна ділянка 1,4387 га , Івано-Франківська обл. 
Порука ф/о.

690 584,00
11-12/М 27.06.2012 06.11.2018

203616 23574-20/14-1 03.03.2014 10.07.2015 Неж. прим., заг. пл. 162,9 квм. м. Київ. 429 994,00
203617 23/2013-Ю 15.07.2013 14.07.2016 Нежитл. прим. — заг. пл. 2 114,4 кв. м. 

7 земельних ділянок заг. пл. 0,9661 га. 
Вінницька обл., с. Лука-Мелешківська.

725 000,00

Лоти №203608-203617 виставляються до продажу на перші торги.
Місцезнаходження об’єктів продажу: 04071, Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11а, тел. (044) 545 76 45.
Умови продажу:
1. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінан-
сові установи, крім кредитних спілок).
2. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників.
3. Кожний учасник аукціону, який реєструється на аукціоні, приймає «Правила проведення торгів (аукціонів) на ПП «ЕКС-
ПЕРТНЕ АГЕНТСТВО» та умови Публічного договору з учасником аукціону, тексти яких розміщенні на веб-сайті ПП «ЕКСПЕРТ-
НЕ АГЕНТСТВО», та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО» винагороду за про-
ведення аукціону.
4. Реєстраційний внесок за подання заяви про участь в аукціоні – 500,00 грн. (п’ятсот грн 00 копійок). Гарантійний внесок – 
10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лота. Реєстраційний та гарантійний внески учасником аукціону вносять-
ся на поточний рахунок ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»: код ЄДРПОУ 32892500, п/р 26006462996 в «Райффайзен Банк АВАЛЬ», 
МФО 380805. 
5. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
6. Крок аукціону – 1% (один відсоток) від початкової ціни лота. 
7. Початкова ціна продажу може бути зменшена на 10% під час проведення аукціону.
8. Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоколу про проведення аукціону укладає договори відступлення 
прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань.
Ознайомлення з майном проводиться за його місцезнаходженням в робочі дні з 10.00 до 15.00 після реєстрації учасника від-
критих торгів (аукціону) та укладення договору про конфіденційність.
Час проведення аукціону: 31.12.2015 року з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. Якщо цінова заявка внесена за 5 хвилин до закін-
чення аукціону, то час проведення аукціону продовжується на 10 хвилин і так доти, поки не буде визначено переможця аукці-
ону. Місце проведення відкритих торгів (аукціону) у формі електронних торгів: https://torgy.exp-agency.com.ua 
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні)/реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ПП «ЕКСПЕРТНЕ 
АГЕНТСТВО» (https://torgy.exp-agency.com.ua), починаючи з дати публікації цього оголошення. 
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) – 30.12.2015 року о 17 год. 00 хв.
Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: 25015, м.Кіровоград, пр. Комуністичний, 22/12, код 
ЄДРПОУ 32892500, тел. (098) 009-18-81, працює щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БГ БАНК»  
оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі банку,  

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

Перелік активів:

№ ло-
та Найменування активу

Початкова  
ціна лота, грн. 

(з ПДВ)

Гарантійний 
внесок, грн., 

без ПДВ

1 Прибудоване приміщення до багатоповерхового будинку заг. площею 280,7  
за адресою м. Івано-Франківськ, вул. С. Бендери, 10Б 6 884 100,60 688 410,06

2 Нежитлові приміщення підвального, 1, 2 поверхів Житлового 4-х поверхового будинку заг. 
площею 569,6 кв.м. за адресою м. Львів, вул. Палія,16 15 724 881,12 1 572 488,11

3 Нежитлові приміщення 1-го поверху житлового 5-ти поверхового будинку загальною пло-
щею 133,6 кв.м. за адресою м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 49/2 1 579 503,12 157 950,31

4 Основні засоби у кількості 633 шт. 1 910 130,00 191 013,00
Перелік кредитів*:

№ ло-
та Найменування об’єкту продажу

Початкова  
ціна продажу, 
грн. (без урах. 

ПДВ)

Гарантійний  
внесок, грн. 
(без урах. 

ПДВ)
5 Право вимоги за кредитним договором 8/L-0213/978 98 279 336,00 9 827 933,60
6 Право вимоги за кредитним договором 14КР-12 50 160 795,00 5 016 079,50
7 Право вимоги за кредитним договором 17000/1/14 3 524 712,00 352 471,20
8 Право вимоги за кредитним договором 1785-0201030/ФК-08 185 367,00 18 536,70
9 Право вимоги за кредитним договором 118 275 157,40 27 515,74
10 Право вимоги за кредитним договором 015-Ж-08/КрФ 156 352,00 15 635,20
11 Право вимоги за кредитним договором 45 47 700 000,86 4 770 000,09
12 Право вимоги за кредитним договором 01/1 45 412 431,52 4 541 243,15
13 Право вимоги за кредитним договором 20 17 901 968,79 1 790 196,88

14 Право вимоги за кредитними договорами 001/18/ОВ-С/2009, 01.11.2013/КВВ,  
06/17-2013, 20.11.2013/ГОВ, Б-ВВ/41/08/05/2013, VC/2007-03/74, Б-ВО/41/22/03/2013 45 967,91 4 596,79

15 Право вимоги за кредитним договором 01/З/44-2012 213 907,10 21 390,71
* Учасниками аукціону можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кре-
дитних спілок).
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 спла-
тити Українській універсальній біржі винагороду за проведення аукціону. Порядок прийняття участі в аукціоні в електронній 
формі розміщений на веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua. 

2. Лоти 1-15 виставляються до продажу на перші торги. Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни лотів.
3. Аукціонні торги відбудуться за наявності не менше двох учасників. 
4. Учасники аукціону сплачують:
- реєстраційний внесок – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, на поточний рахунок № 26000000001643 
в ПАТ «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. 
5. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
6. Крок аукціону – 1 % (один відсоток) від початкової ціни лота. 
7. Витрати по організації та проведенню аукціону покладаються на покупця (переможця аукціону), який в момент подання заяви на 

участь в аукціоні укладає договір про умови участі в аукціоні з Виконавцем, і складають 4% від ціни продажу лоту.
8. Переможець аукціону зобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів з дати проведення аукціону: 1) підписати протокол про-

ведення аукціону; 2) сплатити в безготівковій формі кошти за придбане на аукціоні майно за вирахуванням суми гарантійного 
внеску на рахунок Замовника № 32075108201026 в Національному банку України, код МФО 300001, отримувач – АТ «БГ БАНК» 
(у стані ліквідації), код ЄДРПОУ 20717958, протягом 5 (п’яти) робочих днів після підписання протоколу проведення аукціону; 
3) з’явитися до АТ «БГ БАНК» для підписання договору купівлі-продажу/договору про відступлення права вимоги. Гарантій-
ний внесок, сплачений переможцем аукціону, за винятком витрат по організації та проведенню аукціону, зараховується до ці-
ни продажу майна, що підлягає сплаті.

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів, з 10.00 до 13.00 за адре-
сою: м. Київ, вул. О.Гончара, 35, попередньо зателефонувавши за телефоном: (050) 335-29-79 – Гуріненко Олександр Іванович. 
Ознайомитися з правом вимоги за кредитним договором можливо після реєстрації учасника відкритих торгів (аукціону) та укла-
дення договору про конфіденційність.
Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 31.12.2015 року.
На початку проведення аукціону встановлюється час представлення цінових пропозицій, що складає одну годину від початку 
аукціону. Після отримання цінової пропозиції встановлюється час представлення пропозицій, що складає одну годину з момен-
ту отримання останньої цінової пропозиції. У разі закінчення терміну представлення цінових пропозицій відбувається автоматич-
не завершення аукціону.
Місце проведення аукціону (у формі електронних торгів): www.uub.com.ua.
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55, к. 413, та закінчується 
25.12.2015 р. о 17 год. 00 хв.
Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 55, тел. (044) 278-04-27, 
щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 17.00.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як від-
повідача Селімшаєва Ізета Сітнебійовича, 30.01.1971 
року народження, останнє місце проживання якого: 
м. Донецьк, вул. К.Ратнікова, буд. 6-А, кв. 34, по ци-
вільній справі № 185/11770/15-ц за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Селімша-
єва Ізета Сітнебійовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 21 грудня 2015 року 
о 10.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська об-
ласть, 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.

Суддя В. М. Бондаренко

В провадженні Красноармійського міськрайонног о 
суду Донецької області знаходиться цивільна справа 
№2/235/4204/15 за позовом Соловйова Сергія Миколайо-
вича до Соловйової Людмили Володимирівни, що діє в ін-
тересах неповнолітньої Соловйової Раїси Сергіївни про ви-
знання осіб такими, що втратили право користування жит-
ловим приміщенням. Відповідачка Соловйова Л.В., що за-
реєстрована по вул. Шевченка, 15/9 в с. Шевченко Доне-
цької області, викликається до Красноармійського місь-
крайонного суду Донецької області, кабінет № 6 (вул. Горь-
кого, 20, м. Красноармійськ), на 21 грудня 2015 р. о 08.30 
год. для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення що-
до позову. У випадку неприбуття, відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута без її участі.

Суддя Т. В. Стоілова

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Циганок Олену Сергіївну, яка мешкає за адресою: Лу-
ганська обл., Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Сін-
на, 35, як відповідача в своїх інтересах та в інтересах непо-
внолітніх Циганок Ю.С., Циганок М.С., Циганок І.С. за позо-
вом Циганок Миколи Сергійовича, треті особи: Старобіль-
ський PC УДМС України в Луганській області, Відділ у спра-
вах дітей Старобільської РДА, про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим приміщенням, 
що відбудеться 21 грудня 2015 року о 10 годині 00 хв. у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Пролетарська, 38-«а».

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

Суддя О. О. Пелих

Козелецький районний суд Чернігівської області 
викликає відповідача Береснева Олега Михайловича, 
останнім відомим місцем проживання якого є: с. Вов-
чок, вул. Коцюбинського, б. 58 Козелецького району 
Чернігівської області, в судове засідання на 10.00 годи-
ну 24 грудня 2015 року (17000, смт Козелець, вул. Ле-
ніна, 7 Чернігівської області) у справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Чернігівобленерго» 
в особі Козелецького району електричних мереж до Бе-
реснева Олега Михайловича про відшкодування шкоди.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дач вважається повідомленим про день, час і місце роз-
гляду справи. В разі неявки відповідача в судове засі-
дання справа може бути розглянута за його відсутності. 

Суддя Соловей В. В.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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реклама. оголошення
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» 

оголошує відкриті торги (аукціон) з продажу активів, шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим
фінансовим установам, який проводитиметься на електронному торговому майданчику ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКГ МОНІТОРИНГ» (скорочене офіційне найменування – 
ТОВ «АУКЦІОН.ЮА») (https://www.aukzion.com.ua)

Лоти № 3684-3702, виставляється до продажу перші торги.
Місцезнаходження об’єктів продажу: 02100, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 09.00 до 17.00 год. за їх місцезнаходженням, після ре-

єстрації учасника відкритих торгів (аукціону), сплати гарантійного внеску та укладення договору про конфіденційність, попередньо зате-
лефонувавши за номером (044) 200-01-32.

Умови продажу:
1. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи,

крім кредитних спілок). 2. Аукціонні торги відбудуться за наявності не менше двох учасників. Під час проведення аукціону початкова ціна
лотів може бути зменшена на 10 %. 3. Відкриті торги (аукціон) проводяться відповідно до Правил проведення відкритих торгів (аукціону)
та Умов проведення відкритих торгів (аукціону), розміщених на сайті Організатора. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити Органі-
затору винагороду за проведення аукціону, згідно з підписаним договором з Організатором. 4. Переможець відкритих торгів (аукціону) на
підставі протоколу про проведення аукціону укладає договори відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забез-
печення виконання зобов’язань. Усі витрати, пов'язані з підписанням цих договорів, покладаються на покупця - переможця аукціону. 5.
Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України. 6. Крок аукціону – 1% від початкової ціни продажу за окремим лотом. 7.
Розмір реєстраційного внеску – 500 грн. 00 коп., по кожному лоту окремо. 8.Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни. Реєс-
траційні та гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», код ЄДРПОУ 38811542, п/р
26004520594400 у в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005. 9. Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті ТОВ «АУКЦІОН.ЮА»
(www.aukzion.com.ua), починаючи з 17.12.2015 року. 

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплата реєстраційного внеску – до 17:00 год. 23.12.2015 року. Оп-
лата гарантійного внеску до 17:00 год. 29.12.2015 року. Подача електронних заявок на аукціон учасниками, які пройшли кваліфікаційний
відбір на сайті Організатора з 09.30 год. до 10.00 год. 31.12.2015 року. Час проведення аукціону: з 10 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. 31.12.2015
року.

Місце проведення відкритих торгів (аукціону) у формі електронних торгів: www.aukzion.com.ua. 
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ТОВ «АУКЦІОН.ЮА» 

(www.aukzion.com.ua). 
Організатор відкритих торгів (аукціону): ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», 01042, м. Київ, вул. Вітряні Гори, 21/7 (літера А), тел. (044) 392-19-73,

(098) 297-39-45 працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ТЕРРА БАНК» 
оголошує відкриті торги (аукціон) з продажу активів, шляхом відступлення прав вимоги за кредитними 

договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань іншим фінансовим установам, 
який проводитиметься на електронному торговому майданчику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКГ МОНІТОРИНГ» (скорочене офіційне найменування – ТОВ «АУКЦІОН.ЮА»)
(https://www.aukzion.com.ua), 

опис лотів розміщено на сайті Організатора та сайті «ТЕРРА БАНК» - http://www.terrabank.ua
Лот № 3657 Право вимоги за кредитними договорами (з юридичними особами) та договорами забезпечення виконання зобов’язань, у

кількості 33 шт.  – початкова ціна продажу (без ПДВ)  500 000,00 грн., гарантійний внесок 50 000,00 грн.;
Лот № 3657, виставляється до продажу на перші торги.
Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40у.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 10.00 до 16.00 год. за їх місцезнаходженням, після ре-

єстрації учасника відкритих торгів (аукціону), сплати гарантійного внеску та укладення договору про конфіденційність, попередньо зате-
лефонувавши за номером (067) 463 00 00.

Умови продажу:
1. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи,

крім кредитних спілок). Аукціонні торги відбудуться за наявності не менше двох учасників. 2. Відкриті торги (аукціон) проводяться відпо-
відно до Правил проведення відкритих торгів (аукціону) та Умов проведення відкритих торгів (аукціону), розміщених на сайті Організатора.
Переможець аукціону зобов'язаний сплатити Організатору винагороду за проведення аукціону, згідно з підписаним договором з Органі-
затором. 3. Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоколу про проведення аукціону укладає договори відступлення прав
вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань. Усі витрати, пов'язані з підписанням цих договорів,
покладаються на покупця - переможця аукціону. 4. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України. 5. Крок ціни актуальних
відкритих торгів (аукціону) встановлюється 1 % від початкової вартості лоту на актуальних відкритих торгах (аукціоні). 6. Розмір реєстра-
ційного внеску – 500 грн. 00 коп., по кожному лоту окремо. 7. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової вартості лоту актуальних
відкритих торгів (аукціону). Реєстраційні та гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ТОВ «АУКЦІОН.ЮА»,
код ЄДРПОУ 38811542, п/р 26004520594400 у в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

8. Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті ТОВ «АУКЦІОН.ЮА» (www.aukzion.com.ua), починаючи з 17.12.2015
року. 

Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплата реєстраційного внеску – до 17:00 год. 23.12.2015 року. Оп-
лата гарантійного внеску до 17:00 год. 29.12.2015 року. 

Подача електронних заявок на аукціон учасниками, які пройшли кваліфікаційний відбір на сайті Організатора з 09.30 год. до 09.45
год. 31.12.2015 року.

Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. 31.12.2015 року. 
Місце проведення відкритих торгів (аукціону) у формі електронних торгів: www.aukzion.com.ua. 
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ТОВ «АУКЦІОН.ЮА»

(www.aukzion.com.ua). 
Організатор відкритих торгів (аукціону): ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», 01042, м. Київ, вул. Вітряні Гори, 21/7 (літера А), тел. (044) 392-19-73,

(098) 297-39-45 працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» 
оголошує  аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі банку, який проводитиметься 

на електронному торговому майданчику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКГ МОНІТОРИНГ» (скорочене офіційне найменування – ТОВ «АУКЦІОН.ЮА») - https://www.aukzion.com.ua

Лоти № 3678-3679 виставляється до продажу на перші торги.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 10.00 до 16.00 год. попередньо зателефонувавши за но-

мером (044) 499 05 10. 
Умови продажу:
1. Аукціон відбудеться за наявності двох учасників. 2. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна неплатоспроможних банків»,

розміщених на сайті Організатора. 4. Крок аукціону 1 % від початкової ціни лота. 5. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТОВ «АУК-
ЦІОН.ЮА» винагороду за проведення аукціону, згідно підписаного договору з Організатором. 6. Усі витрати, пов’язані з укладенням договору
купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону. Переможець аукціону повинен узгодити протокол, підписати договір
купівлі-продажу придбаного активу та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після за-
кінчення аукціону. 7. Розмір реєстраційного внеску – 500 грн. 00 коп., який сплачується за кожним лотом окремо. 8. Розмір гарантійного
внеску – 10% від початкової ціни лота. 

Реєстраційні та гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», код ЄДРПОУ 38811542, 
п/р 26004520594400 у в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

Організатор аукціону: ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», код ЄДРПОУ 38811542, тел. (044) 392-19-73, працює щоденно крім вихідних з 09.00 до 18.00.
Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті ТОВ «АУКЦІОН.ЮА» (www.aukzion.com.ua), починаючи з 17.12.2015

року. Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні, та оплати гарантійного внеску до 17.00 год 23.12.2015 року. Час проведення
аукціону з 11:00 год до 12:00 31.12.2015 року.

Місце проведення аукціону: https://www.aukzion.com.ua.

 

№ лоту 
відступлення прав 

вимоги за кредитним 
договором № 

Короткий опис застави 
Початкова ціна , грн. 

(без ПДВ) 

3684 59/06/14-Z Авто PEUGEOT Partner, 2004 р. в., порука фіз. особи 45 398,39 
3685 0125/05/12-Z Авто ВАЗ - 21093, 2001 р. в., порука фіз.особи 19 374,89 
3686 0137/08/28-A Авто OPEL Astra 0AHL48, 2006 р. в. 71 176,33 

3687 0512/08/22-CLN 
3к кв, зп 66,7 кв. м., жп38,8 кв.м..за адресою: Волинська область,  
м. Луцьк, вул. Гордіюк, порука фіз. особи 

503 300,22 

3688 №0093/08/20-CL 
4к кв зп 69,8 кв м жп 49,8 кв м, за адесою:  
м. Вінниця,  Хмельницьке шосе 

415 231,09 

3689 106/07/26-Z 
3к кв, зп 63,4 кв. м. жп 38,2 кв. м., за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Є. Коновальця 

345 347,10 

3690 0118/08/25-ZNv 
2к кв. м. зп 48,5 кв. м., жп 30,6 кв., за адресою:  
м. Чернівці по вул. Руській , порука фіз. особи 

509 046,30 

3691 0016/07/6.10-Z 
2к кв зп 46,31кв. м., жп 25,45 кв. м., за адресою:  
Львівська область, м. Стрий, вул. Хмельницького Б. 

495 236,13 

3692 0014/08/6.10-N 
3к кв, зп 72,1кв. м., жп 42,0 кв. м, за адресою:  
м. Червоноград, вул. Мазепи буд. 17 кв. 28 

488 318,44 

3693 243/08/26-CLNv 
3к кв зп  72,9 кв. М. жп 40,9 кв. М.  за адресою: Тернопільська обл., 
Тернопільський р-н., м. Тернопіль, вул. Є. Коновальця,  
порука фіз. особи 

104 156,73 

3694 156/08/14-12-CLNv 
3к кв зп 65,0 кв. м.; жп. 37,3 кв. м. за адресою: Івано-Франківська обл., 
м. Калуш, вул. Пушкіна, порука фіз. особи 

187 662,21 

3695 0011/08/20-СL 
2к кв  зп 39,8 кв. м., жп. 26,8 кв. м., за адресою: Херсонська обл.  
м. Нова Каховка, пр. Дніпровський , порука фіз. особи 

240 345,57 

3696 0172/07/22-Z 
3к кв зп 44,8 кв. м., жп 29,7 кв. м., за адресою:  
Волинська обл., м. Ковель, вул. Смірнова, порука фіз. особи 

191 995,17 

3697 299/08/14-EZfvW 
2к кв зп. 60,5 кв. м., жп. 32,4кв. м., за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, порука фіз. особи 

337 660,79 

3698 0635/08/17-CLNv 
3к кв зп 61,55 кв. М. жп 44,7 кв. м., за адресою:  
Сумська область, м. Суми, вул. Новомістенська, порука фіз. особи 

266 627,21 

3699 №0172/08/20-ZNv 
3к кв зп 78,5 кв. м. жп 54,8 кв. м., за адресою:  
Вінницька обл, м. Жмеринка, вул. Київська, порука фіз. особи 

285 135,28 

3700 0050/08/16-Nv 
1к кв зп 32,7 м. кв., жп 16,7 м. кв., за адресою: Рівненська область, 
Гощанський район, с. Горбаків , вул. Шкільна, порука фіз. особи 

126 035,52 

3701 
0042/08/6.10-CL Будинок зп 475,1 кв. м., в т.ч. нежитл.приміщ. зп 323,3 кв. м. та зем 

ділянка зп 0,1328 га,  за адресою: Львівська область, смт Красне,  
вул. Маковея, порука фіз. особи 

2 094 352,92 0044/08/6.10-CL 
0043/08/6.10-CL 

3702 0380/08/17-CLN 
Будинок зп 70,7 кв. м., жп 50,2 кв. м. та зем. ділянка площею 0,0735 га, 
за адресою м. Суми, вул. Тельмана, порука фіз. особи 

53 557,60 

 

 

 

 

 

 

№ лоту Найменування активу 
Початкова ціна 
продажу лота, 
грн. (з ПДВ) 

Гарантійний 
внесок, грн.  
(без ПДВ) 

3678 
Нерухоме майно за  адресою м. Одеса, бул. Мистецтв  
(теперішній бул.Жванецького), 11 

30 240 000,00 3 024 000,00 

3679 
Нерухоме майно за  адресою Ів-Франківська обл., Тисменицький р-н,  
с. Братківці, вул. Шевченка буд. 1-б 

1 148 400,00 114 840,00 

 

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ТАВРИКА» оголошує аукціон 

з продажу активів, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК «ТАВРИКА» 
на електронному торговельному майданчику Товарної біржі «ПОЛОНЕКС»  

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТПРОМБАНК» оголошує аукціон в електронній формі на Українській універсальній біржі з продажу активів, 

що обліковуються на балансі банку:

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Старокиївський Банк» оголошує аукціон 
з продажу активів, що обліковуються на балансі ПАТ «Старокиївський Банк», шляхом

відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, 
який проводиться на електронному торговельному майданчику 

Товарної біржі «ПОЛОНЕКС»

* деяке обладнання з основних засобів можна буде отримати лише після ліквідації банку.
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв.  до 12 год. 00 хв. 31.12.2015 року.
У разі, якщо учасник аукціону (електронні торги) зробив крок в останні 5 хвилин до часу закінчення аукціону (електронні торги), час проведення

аукціону (електронні торги)  продовжується на 5 хвилин, і так доти, доки не буде визначено учасника аукціону (електронні торги), що запропонував
найвищу ціну.

Місце проведення аукціону (електронні торги): www.polonex.com.ua
Кінцевий строк прийняття заявок на участь: 28.12.2015 о 17 год. 00 хв.
З детальним описом лотів та умовами проведення  аукціону (електронні торги) можна ознайомитись на веб-сайті Організатора: www.polonex.com.ua
Умови продажу:
Кожний учасник аукціону (електронні торги), який реєструється  приймає «Правила проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна банків,

щодо яких прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації», текст яких розміщений на веб-сайті Організатора аукціону (електронні торги).
Переможець зобов’язаний сплатити Товарній біржі «ПОЛОНЕКС» винагороду у розмірі 4% за проведення аукціону (електронні торги).
Розмір реєстраційного внеску становить: 510 грн. 00 коп. (п’ятсот десять гривень 00 копійок) без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.
Реєстраційний а гарантійний внески учасників аукціону (електронні торги) вносяться на поточний рахунок оварної біржі «ПОЛОНЕКС»: 

п/р 26507052732965 в ПАТ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві,  МФО 300711, код ЄДРПОУ 39205429. 
Крок аукціону: - 1% (один відсоток) від початкової ціни лота. 
Торги відбудуться за наявності двох учасників.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України. 
Переможець  аукціону (електронні торги) повинен узгодити протокол, підписати договір  купівлі – продажу придбаного майна та провести  повний

розрахунок  з Продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону (електронні торги). Банківські реквізити продавця:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ТАВРИКА»,  код ЄДРПОУ 19454139;  н/р. № 32074113101026 в Національному банку України;  код банку
300001.

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

За більш детальною інформацією та з приводу огляду майна звертатись до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ТАВРИКА» за ад-
ресою: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 146,  тел.: 095-6629969.

Організатор відкритих торгів (аукціону) в електронній формі: Товарна біржа «ПОЛОНЕКС»: 01601, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 
33-Б, 3 поверх, офіс 4; тел.:(044) 223-40-27, графік роботи: з понеділка по п'ятницю: з  09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

Прийом заяв та реєстрація на участь в аукціоні (електронні торги)  проводиться на веб–сайті Організатора: www.polonex.com.ua, починаючи з дня
оприлюднення цього оголошення. 

* - інформація про фактичну наявність активів (лоти: 8, 57-91, 93-101, 104, 105), їх стан в ПАТ «Кредитпромбанк» відсутня.
Лоти виставляються на продаж на перші електронні торги (аукціон).
Детальна інформація щодо лотів на сайті http://uub.com.ua
Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 31.12.2015 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 25.12.2015 р. о 17 год. 00 хв.
Організатор аукціону: Українська універсальна біржа. Адреса: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького,  буд. 55, оф. 413, тел. (044) 278-04-27, працює що-

денно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00.
Умови продажу:
1.Детальні умови аукціону, порядок участі, ознайомлення з майном розміщений на веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua. 
2.Учасники   аукціону:
- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 689,00 грн., в т.ч. ПДВ, на п/р Виконавця № 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 Виконавця аукціону № 26007000000380 в ПАТ

«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа. 

Місцезнаходження об’єктів продажу:  01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 6/8, тел. роб. (044) 537-07-77
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв.  до 12 год. 00 хв. 31.12.2015 року.
У разі, якщо учасник відкритих торгів (аукціону) зробив крок в останні 5 хвилин до часу закінчення відкритих торгів (аук-

ціону),  час проведення відкритих торгів (аукціону) продовжується на 5 хвилин, і так доти, доки не буде визначено учасника
відкритих торгів (аукціону), що запропонував найвищу ціну.

Місце проведення відкритих торгів (аукціону): www.polonex.com.ua
Кінцевий строк прийняття заявок на участь: 28.12.2015 о 17 год. 00 хв.
Ознайомлення з майном проводиться за його місцезнаходженням в робочі дні з 10.00 до 16.00 після реєстрації учасника

відкритих торгів (аукціону) та укладання договору про конфіденційність. 
Умови продажу:
Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фі-

нансові установи, крім кредитних спілок).
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону), який реєструється приймає «Правила проведення відкритих торгів (аукціонів)

з продажу майна банків, щодо яких прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації», текст яких розміщений на веб-
сайті Організатора відкритих торгів (аукціону).

Переможець зобов’язаний підписати Договір про участь у відкритих торгах(аукціоні) та сплатити Товарній біржі «ПОЛО-
НЕКС» винагороду у розмірі 2% (два відсотки) за проведення відкритих торгів (аукціону).

Розмір реєстраційного внеску становить: 510 грн. 00 коп. (п’ятсот десять гривень 00 копійок) без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.
Реєстраційний та гарантійний внески учасників відкритих торгів (аукціону) вносяться на поточний рахунок Товарної біржі

«ПОЛОНЕКС»: п/р 26507052732965 в ПАТ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві, МФО 300711, код ЄДРПОУ 39205429. 
Крок аукціону: 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
Торги відбудуться за наявності двох учасників.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України. 
Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоколу про проведення аукціону укладає договори відступлення

прав вимоги за кредитним договором та договорами виконання зобов’язань. Переможець відкритих торгів (аукціону) зо-
бов’язаний провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аук-
ціону. 

Усі витрати, пов'язані з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним посвідченням договорів вико-
нання зобов’язань, покладаються на покупця-переможця відкритих торгів (аукціону). 

Банківські реквізити продавця: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Старокиївський банк», код ЄДРПОУ 19024948;  
н/р № 32074117301026 в Національному банку України; код банку 300001.

Організатор відкритих торгів (аукціону) в електронній формі: Товарна біржа «ПОЛОНЕКС»: 01601, Україна, м. Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська, 33-Б, 3 поверх, офіс 4; тел.:(044) 223-40-27,  графік роботи: з понеділка  по  п'ятницю: з 09 год.
00 хв. до 17 год. 00 хв. 

Прийом заяв та реєстрація  на участь  відкритих торгах (аукціоні)  проводиться на веб-сайті Організатора:
www.polonex.com.ua, починаючи з дня публікації цього оголошення.

 
 

№ 
лоту 

Найменування активу 
Початкова ціна 

продажу (з ПДВ), 
грн. 

Гарантійний 
внесок                

(в т.ч. ПДВ), грн. 

1 

- Основні засоби  у кількості 285 одиниць (меблі) 
- Основні засоби у кількості 67 одиниць (сейфи, депозитні стійки, лічильні машинки) 
- Основні засоби у кількості 115 одиниць (комп’ютерне обладнання, сервери, факси та інше 
банківське обладнання) 
- Житловий будинок загальною площею 313,7 кв. м. №1-А у провулку 2-й Тупіковий, Дарницького 
району м. Києва разом із земельною ділянкою в провулку 2-й Тупіковий Дарницького району  
м. Києва площею 0,0721 га (кадастровий номер 8000000000:90:021:0046). 
- Земельна ділянка №1-А в провулку 2-й Тупіковий Дарницького району м. Києва площею 0,0605 
га (кадастровий номер 8000000000:90:021:0047) 

1 531 674,00 153 167,40 

 

 
 

№ 
лотів 

Найменування активу* 
Загальна початкова ціна 

лотів, грн. 
Гарантійний 

внесок, без ПДВ, 
грн. 

1-117 Основні засоби (банкомати, меблі, касове обладнання, комп’ютерна та 
периферійна техніка) 

2 115 454,40 (з ПДВ) 211 545,44 

118 Нежитлові приміщення виставкового (виставочного) центру площею 2338,8 кв.м., 
що знаходяться за адресою: м. Миколаїв, пл. Суднобудівників, 3Б 

8 343 120,00 (з ПДВ) 834 312,00 

119 Право вимоги (дебіторська заборгованість) до фізичної особи (нестача готiвкових 
грошових коштiв в іноз. валюті - євро в касi згiдно Акту вiд 19.07.11) 

9 000,00 (без ПДВ) 900,00 

!

 
 
 
 

№№ 
лотів 

Найменування активу 
Початкова ціна 
продажу, грн. 

(без ПДВ) 

Гарантійний 
внесок, грн. 
(без ПДВ) 

1 

Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ФО № Р-034 (без забезпечення) 
Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ФО № 00504 (без забезпечення) 
Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ФО № Р-042 (без забезпечення) 
Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ФО № ОМ-14 (без забезпечення) 
Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ФО № О-143 (без забезпечення) 
Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ФО № О-188 (без забезпечення) 
Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ФО № 1435 (без забезпечення) 
Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ФО № P-025 (без забезпечення) 
Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ФО № P-039 (без забезпечення) 
Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ФО № P-044 (без забезпечення) 
Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ФО № 560 (без забезпечення) 
Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ФО № 556 (без забезпечення) 
Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ФО № 1308 (без забезпечення) 
Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ФО № 1387 (без забезпечення) 
Право вимоги за кред. дог.,  укладеним із ЮО № 12-2013 (нерухомість, порука) 

1 447 098,4 144 709,84 
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Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПАТ «БАНК ФОРУМ» оголошує про проведення відкритих торгів (аукціону) 

з продажу активів ПАТ «БАНК ФОРУМ» шляхом відступлення прав вимоги за кредитами
іншим фінансовим установам, який проводитиметься на електронному торговому 

майданчику ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» -
https://www.cuex.com.ua:

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПАТ «БАНК ФОРУМ»  оголошує про проведення відкритих торгів (аукціону) 

з продажу активів ПАТ «БАНК ФОРУМ» шляхом відступлення прав вимоги за кредитами
іншим фінансовим установам, який проводитиметься на електронному торговому 

майданчику ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» -
https://www.cuex.com.ua:

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПАТ «ФОРУМ» оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі банку,

на електронному торговому майданчику Приватного Підприємства 
«Експертне Агентство» (https://torgy.exp-agency.com.ua).

✓ Лоти № № 1050АТ/15–1082АТ/15 виставляються до продажу на перші торги.
Місцезнаходження лотів: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7.
Ознайомлення з об’єктами продажу проводиться за їх місцезнаходженням в робочі дні з 10.00 до 15.00 год.

після реєстрації та укладення договору про конфіденційність попередньо зателефонувавши за номером 
(044) 200-01-32.

Умови відкритих торгів (аукціону):
1. Кінцевий строк прийняття заявок на участь та сплата гарантійного та реєстраційного внеску: 28.12.2015 р.

о 17 год. 00 хв.
2. Час проведення електронних торгів: 11:00:01 - 12:00:00 31.12.2015 року.
✓ Час завершення відкритих торгів (аукціону) може продовжуватися щоразу на 10 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.

✓ Під час проведення аукціону можливе зниження ціни на 10% від його початкової вартості.
Місце проведення торгів в електронній формі: https://www.cuex.com.ua/. 
Крок аукціону: 1 % від початкової ціни лоту.
З детальним описом лотів та умовами проведення аукціону можна ознайомитись на веб-сайті  Організатора:

https://www.cuex.com.ua/.
Умови продажу:

✓ Учасниками аукціону можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські установи,
крім кредитних спілок);

✓ Кожен учасник аукціону, який реєструється на участь у аукціоні, приймає Правила проведення відкритих
торгів (аукціону) з продажу майна банків щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рі-
шення про здійснення процедури ліквідації та умови Публічного договору з учасником відкритих торгів (аукціону)
про умови участі у відкритих торгах (аукціоні), тексти яких розміщенні на веб-сайті Організатора відкритих торгів
(аукціону);

✓ Переможець зобов’язаний сплатити ТБ «Центральна універсальна товарна біржа» винагороду за проведення
аукціону у розмірі 3 % від ціни продажу;

✓ Відкриті торги (аукціон) відбудеться за наявності хоча б одного з учасників.
✓ Розмір реєстраційного внеску за один лот: 100 (сто) гривень 00 копійок, без ПДВ, - вноситься на поточний

рахунок ТБ «ЦУТБ» № 26001054608128 в КБ «Приватбанк», м. Полтава, МФО 331401, код ЄДРПОУ 38667701;
✓ Розмір гарантійного внеску: 10 % від початкової ціни продажу по кожному лоту, без ПДВ, - вноситься на

поточний рахунок ТБ «ЦУТБ» № 26004054614120 в КБ «Приватбанк», м. Полтава, МФО 331401, код ЄДРПОУ
38667701.

✓ Переможець аукціону повинен підписати протокол, договір про відступлення права вимоги за кредитним
договором та договором забезпечення виконання зобов’язань та провести повний розрахунок з продавцем про-
тягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення відкритих торгів (аукціону). Усі витрати пов’язані з
реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним посвідченням договорів виконання зобов’язань
покладаються на покупця-переможця аукціону;

✓ Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України;
Банківські реквізити продавця: н/р 32071418601 в ГУ НБУ по м. Києву і Київській області, код банку 321024,

ідентифікаційний код 21574573.
Докладну інформацію про лот учасники аукціону зможуть отримати у процедурі торгів після реєстрації на ТБ

«ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА».
Організатор відкритих торгів (аукціону) (виконавець аукціону) в електронній формі: ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІ-

ВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА», код ЄДРПОУ 38667701, 36020, м. Полтава, вул. Комсомольська, 36, офіс 214;
телефон (факс): (0532) 62-99-49: (044) 221-12-43, (067) 530-72-74; графік роботи: з  09 год. 00 хв.  до  17 год.
00 хв. (щоденно, крім вихідних та святкових).

Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) та їх реєстрація проводиться Виконавцем аукціону на 
веб-сайті - https://www.cuex.com.ua/ - з подальшим наданням оригіналів заяв на участь в аукціоні з завіреними
копіями документів за адресою: м. Полтава, вул. Комсомольська, 36, оф. 214, тел. (044) 221-12-43, з  09 год. 00
хв. до 17 год. 00 хв. (щоденно, крім вихідних та святкових), починаючи з дня публікації цього оголошення.

✓ Лоти № № 1094АТ/15–1132АТ/15 виставляються до продажу на перші торги.
Місцезнаходження лотів: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7.
Ознайомлення з об’єктами продажу проводиться за їх місцезнаходженням в робочі дні з 10.00 до 15.00 год. після реєстрації та укладення

договору про конфіденційність попередньо зателефонувавши за номером (044) 200-01-32.
Умови відкритих торгів (аукціону):

1. Кінцевий строк прийняття заявок на участь та сплата гарантійного та реєстраційного внеску: 28.12.2015 р. о 17 год. 00 хв.
2. Час проведення електронних торгів: 09:00:01 - 10:00:00 31.12.2015 року.
✓ Час завершення відкритих торгів (аукціону) може продовжуватися щоразу на 10 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.

✓ Під час проведення аукціону можливе зниження ціни на 10% від його початкової вартості.
Місце проведення торгів в електронній формі: https://www.cuex.com.ua/.
Крок аукціону: 1 % від початкової ціни лоту.
З детальним описом лотів та умовами проведення аукціону можна ознайомитись на веб-сайті  Організатора: https://www.cuex.com.ua/.

Умови продажу:
✓ Учасниками аукціону можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські установи, крім кредитних спілок);
✓ Кожен учасник аукціону, який реєструється на участь у аукціоні, приймає Правила проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу

майна банків щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації та умови Пуб-
лічного договору з учасником відкритих торгів (аукціону) про умови участі у відкритих торгах (аукціоні), тексти яких розміщенні на 
веб-сайті Організатора відкритих торгів (аукціону);

✓ Переможець зобов'язаний сплатити ТБ «Центральна універсальна товарна біржа» винагороду за проведення аукціону у розмірі 3 %
від ціни продажу;

✓ Відкриті торги (аукціон) відбудеться за наявності хоча б одного з учасників.
✓ Розмір реєстраційного внеску за один лот: 100 (сто) гривень 00 копійок, без ПДВ, - вноситься на поточний рахунок ТБ «ЦУТБ» 

№ 26001054608128 в КБ «Приватбанк», м. Полтава, МФО 331401, код ЄДРПОУ 38667701;
✓ Розмір гарантійного внеску: 10 % від початкової ціни продажу по кожному лоту, без ПДВ, - вноситься на поточний рахунок ТБ «ЦУТБ»

№ 26004054614120 в КБ «Приватбанк», м. Полтава, МФО 331401, код ЄДРПОУ 38667701.
✓ Переможець аукціону повинен підписати протокол, договір про відступлення права вимоги за кредитним договором та договором

забезпечення виконання зобов’язань та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після
закінчення відкритих торгів (аукціону). Усі витрати пов’язані з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним посвід-
ченням договорів виконання зобов’язань покладаються на покупця-переможця аукціону;

✓ Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України;
Банківські реквізити продавця: н/р 32071418601 в ГУ НБУ по м. Києву і Київській області, код банку 321024, ідентифікаційний код

21574573.
Докладну інформацію про лот учасники аукціону зможуть отримати у процедурі торгів після реєстрації на ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕР-

САЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА».
Організатор відкритих торгів (аукціону) (виконавець аукціону) в електронній формі: ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА»,

код ЄДРПОУ 38667701, 36020, м. Полтава, вул. Комсомольська, 36, офіс 214; телефон (факс): (0532) 62-99-49, (044) 221-12-43, 
(067) 530-72-74; графік роботи: з 09 год. 00 хв.  до  17 год. 00 хв. (щоденно, крім вихідних та святкових).

Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) та їх реєстрація проводиться Виконавцем аукціону на веб-сайті -
https://www.cuex.com.ua/ - з подальшим наданням оригіналів заяв на участь в аукціоні з завіреними копіями документів за адресою: м. По-
лтава, вул. Комсомольська, 36, оф. 214, тел. (044) 221-12-43, з 09 год. 00 хв. до  17 год. 00 хв. (щоденно, крім вихідних та святкових), по-
чинаючи з дня публікації цього оголошення.

Лоти №№203596-203600 виставляються до продажу на торги вперше.
Детальна інформація щодо лотів розміщена на сайті організатора торгів (https://torgy.exp-agency.com.ua).
Умови продажу:
1. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення торгів (аукціону) з продажу майна неплатоспроможних банків в елек-

тронній формі», розміщених на сайті організатора. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ПП «Експертне агентство» винагороду
за проведення аукціону в розмірі 4% від початкової ціни продажу лотів.

2. Аукціонні торги відбудуться за наявності  одного учасника.
3. Реєстраційний внесок становить – 500,00 грн. Гарантійний внесок – 10% від початкової ціни продажу лота. Реєстраційний та га-

рантійний внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ПП «Експертне Агентство», код ЄДРПОУ 32892500, 
п/р 26006462996 у «Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805.

4. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
5. Крок аукціону – 1 % (один відсоток) від початкової ціни продажу за окремим лотом.
6. Аукціон проводиться з можливістю пониження на 10 % від початкової ціни лоту, у випадку, якщо протягом 1 години зареєстро-

вані учасники аукціону не акцептували початкову ціну.
7. 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-про-
дажу, сплатою державного мита (послуг нотаріуса), збору до Пенсійного фонду, зняттям обтяжень та інші сплачує покупець - пере-
можець аукціону.

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. Додаткову інформацію щодо активів можна отримати за телефонами
(044) 205-38-91, 205-38-89.

Час проведення аукціону: 31.12.2015 року з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. Якщо цінова заявка внесена за 5 хвилин до закінчення
аукціону, то час проведення аукціону продовжується на 10 хвилин і так доти, поки не буде визначено переможця аукціону.

Місце проведення аукціону (у формі електронних торгів): https://torgy.exp-agency.com.ua
Прийом заяв на участь в аукціоні /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ПП «Експертне Агентство»

(https://torgy.exp-agency.com.ua), починаючи з дати публікації цього оголошення.
Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні, оплати реєстраційного та гарантійного внеску – 30.12.2015 року о 17 год. 00 хв.
Організатор аукціону: ПП «Експертне агентство», 25015, м. Кіровоград, пр. Комуністичний, 22/12, тел. (098) 009-18-81, працює що-

денно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00.

 
 

№  
лоту 

відступлення 
прав вимоги  

за 
кредитним 

договором № 

Короткий опис застави 

Початкова  
вартість 
продажу, 

грн. (без ПДВ) 

Гарантійний 
внесок, грн.  
(без ПДВ) 

1050АТ/15 0012/08/00-I 
Майнові права на 2к квзп 106,88 кв.м.  та майнові права на 1к квзп 
56,14 кв. м. за адресою: м. Київ, вул. Туманяна, буд. 15а 

1 419 536,00 141953,60 

1051АТ/15 0292/08/01-CLZv 
Зем. ділянка зп 0,1515 га та будинок зп 299 кв м за адресою: 
Київська область, Васильківський р-н, с. Мархалівка, вул. Блакитна, 
порука фіз. особи 

1 613 954,00 161395,40 

1052АТ/15 0263/07/01-N 
Будинок зп 231,4 кв. м., жп 133,60 кв. м. та зем. ділянки площею 
0,0533га.  м. Київ, вул. 165-а Садова 

2 081 767,00 208176,70 

1053АТ/15 0280/08/01-ZNv 
1к квзп 29,2 кв. м., жп 14,7 кв.м за адресою:  
м. Київ, вул. Братиславська 

450 897,00 45089,70 

1054АТ/15 14/06/01-N 
Будинок  зп 116,80 кв. м., жп 66,70 кв. м. зем. ділянка пл 0,1491 га, 
за адресою: Київська обл., с. Нові Петрівці, вул. Польова, порука 
фіз. особи 

887 179,00 88717,90 

1055АТ/15 0192/08/01-Iv 
3к квзп 55,50 кв. м. та жп 37,70 кв. м,  
за адресою м. Київ, вул. Саратівська 

1 006 655,00 100665,50 

1056АТ/15 №0187/08/20-ZNv 
Будинок зп 398,2 кв. м.  жп 149,5 кв м та зем.ділянка 0,10 га  
за адресою Вінницька обл., м. Жмеринка, вул.Транспортна 

1 218 005,00 121800,50 

1057АТ/15 0268/07/26-Z 
Будинок зп 148,70 кв. м, зем. ділянка 0,0965 га, за адресою: 
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Робоча 

642 207,00 64220,70 

1058АТ/15 0391/08/26-CL 
Будинок зп 194,5 кв. м. жп 97,7 кв. м.  за адресою Закарпатська 
обл., Свалявський р-н, с. Березники  

840 008,00 84000,80 

1059АТ/15 0475/08/26-CLNv 
Домоволодіння зп - 180,00 кв. м., житловою - 83,5 кв. м., за адресою: 
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Оноківці, вул. Головна, 
порука фіз. особи 

777 385,00 77738,50 

1060АТ/15 0024/08/79/N 
2к квзп 55,00 кв. м., жп 31,4 кв. м.,   
за адресою м. Херсоні  вул. Покришева, порука фіз.особи 

376 050,00 37605,00 

1061АТ/15 0059/07/00-N 
Будинок зп 31,6 кв. м. з надвірними спорудами та зем. ділянка  
пл. 0,1100 га., за адресою в смт Глеваха Васильківського району 
Київської обл., вул. Київській  

219 611,00 21961,10 

1062АТ/15 0119/08/20-CL 
2 квзп 47,6 кв. м. жп 28,7 кв. м. за адресою: м. Вінниця,  
вул. Квятека,  порука фіз.особи 

379 518,00 37951,80 

1063АТ/15 186/08/14-13-ZNv 
Будинок зп 89,2 кв. м., житл. пл. 63,0 кв. м. за адерсою Івано-
Франківська обл., м. Городенка, вул. Радісна , порука фіз. особи 

233 053,00 23305,30 

1064АТ/15 0264/07/26-Z 
Квартира зп 53,9 кв. м. жп 30,1 кв.м, за адресою: Закарапатська 
обл., м. Хуст, вул. Пирогогова, порука фіз. особи 

415 201,00 41520,10 

1065АТ/15 0229/07/26-Z 
Домоволодіння зп 66,2 кв. м. жп 30,4 кв. м. та зем.ділянка 0,08га за 
адресою Закарпатська обл. , Свалявський р-н, с.Родниківка, порука 
фіз. особи 

285 905,00 28590,50 

1066АТ/15 0612/08/21-ZNv 
Квартира, зп 33,5 кв. м., жп 17,4 кв. м., за адресою:  
м. Ужгород, вул. Перемоги  

282 543,00 28254,30 

1067АТ/15 0051/08/28-Z 
2к кв, зп  55,90 кв. м, жп  26,80 кв. м,  за адресою:  
м. Кіровоград, вул. Острівська 

385 526,00 38552,60 

1068АТ/15 0054/08/52-ZNv 
3к кв, зп 64,18 кв. м., жп 36,6 кв. м., за адресою:  
м. Житомир, вул. Шевченка, порука фіз.особи 

596 069,00 59606,90 

1069АТ/15 0084/07/20-Z 
2 к квзп 47,9 кв м,  за адресою: м. Вінниця, вул. Космонавтів, порука 
фіз. особи 

381 910,00 38191,00 

1070АТ/15 №0246/08/20-Nv 
3к кв, зп 60,9 кв. м жп 35,2 кв. м.,   
за адресою м. Вінниця, вул. Стеценка, порука фіз.особи 

362 286,00 36228,60 

1071АТ/15 №0096/08/20-Z 
1к квзп 36,6 кв. м., жп 17,0 кв. м., за адресою:  
м. Вінниця, вул. Стеценка, порука фіз.особи 

274 527,00 27452,70 

1072АТ/15 0252/08/26-CL 
1 квзп 31,6 кв. м., жп  15,55 кв. м.,  
за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Шевченка 

206 446,00 20644,60 

1073АТ/15 102/06/02-N 
3к квзп 56,6 кв. м., жп  39,7 кв. м.  
за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Леніна 

371 077,00 37107,70 

1074АТ/15 0050/08/11/CL 
2к квзп 50,4 кв м, жп 28,4 кв. м., м. Херсон, пр-т 200 років Херсона, 
порука фіз. особи 

344 598,00 34459,80 

1075АТ/15 

0227/06/00-А 
Авто ToyotaLandCruiser 2006 р.в., Авто ChevroletAveo 2006 року 
випуску 

971 433,00 97 143,30 
0018/07/00-Z 

3к квзп 67,7 кв. м жп 41,7 кв. м  за адресою: Київська обл., 
Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Каштанова (50-річчя Жовтня), 
порука фіз.особи 

1076АТ/15 0042/08/01-Z Авто FordFocus C-Max, 2007 р.в. 100 816,00 10081,60 
1077АТ/15 0373/07/12-АL7 Авто VOLKSWAGEN PASSAT B6 , 2007 р.в. 305 583,00 30558,30 

1078АТ/15 0060/08//25-CLNv 
1к квжп 12,6 кв.м., зп 31,4кв.м.,  за адресою в м. Полтава, бул. 
Маршала Конєва, порука. фіз. особи 

148 056,00 14805,60 

1079АТ/15 0187/08/12-Аnewv Авто TOYOTA CAMRY, 2008 р.в 187 029,00 18702,90 
1080АТ/15 0451/07/12-А Авто SUBARU TRIBECA В9, 2007 р.в. 182 428,00 18242,80 
1081АТ/15 0177/07/12-А Авто CHEVROLET AVEO SF69Y, 2007 р.в. 54 061,00 5406,10 
1082АТ/15 0072/08/12-А Авто VOLKSWAGEN TOUAREG, 2007 р.в. 227 514,00 22751,40 

 

 

 
№ лоту 

відступлення 
прав вимоги  

за 
кредитним 

договором № 

Короткий опис застави 

Початкова  
вартість 
продажу, 

грн. (без ПДВ) 

Гарантійний 
внесок, грн.  
(без ПДВ) 

1094АТ/15 0408/08/19-А Авто HONDA Civic 4D 2008 р.в., порука фіз. особи 133 980,00 13398,00 
1095АТ/15 0395/08/19-А Авто SKODA FABIA ELEGANCE 2008 р.в., порука фіз. особи 30 794,00 3079,40 
1096АТ/15 0074/08/09-АРА Авто KIA RIO 2008 р.в. 7 619,00 761,90 
1097АТ/15 0155/08/06-Anewv Авто HYUNDAI AVANTE, 2008 р.в. 52 611,00 5261,10 

1098АТ/15 3-0035/11/15-
AnewW 

Авто SUZUKI  GRAND VITARA, 2010р.в., порука фіз. особи 67 508,00 6750,80 

1099АТ/15 0457/08/19-Anew Авто SkodaOctaviaTour 1.6i, 2008 р.в., порука фіз. особи 36 571,00 3657,10 
1100АТ/15 0602/08/19-APAv Авто NissanNote 1.4 5 DR HB, 2008 р.в, порука фіз. особи 44 693,00 4469,30 
1101АТ/15 0357/08/19-А Авто MITSUBISHI LANCER 1.6, 2008 р.в., порука фіз. особи 8 389,00 838,90 
1102АТ/15 0542/08/19-APAv Авто Jaguar XF 4.2, 2008 р.в., порука фіз. особи 274 584,00 27458,40 
1103АТ/15 0112/08/15-Anew Авто NISSAN TIIDA 1.6 VISIA, 2007 р.в. 56 324,00 5632,40 
1104АТ/15 0381/07/09-A Авто MitsubishiLancer 1.6 Comfort, 2007 р.в., порука фіз.особи 23 153,00 2315,30 
1105АТ/15 0283/07/09-A Авто CHEVROLET AVEO, 2007 р.в. 12 969,00 1296,90 
1106АТ/15 0323/08/09-Anewv Авто Acura MDX 2008 р. в. 293 938,00 29393,80 
1107АТ/15 0312/08/09-Anewv Авто ACURA MDX, 2008 р.в. 103 853,00 10385,30 
1108АТ/15 0328/08/09-Anewv Авто JeepCompass 2.4 CVT, 2008 р.в., ч 46 451,00 4645,10 
1110АТ/15 0155/08/09-А Авто DAEWOO MATIZ 4A11BD, 2008 р. в., порука фіз. особи 5 140,00 514,00 
1111АТ/15 0246/08/09-Anewv Авто SKODA FABIA 1.2, 2008 р.в. 54 974,00 5497,40 
1112АТ/15 0030/08/06-АРА Авто ChevroletAveo, 2007 р.в. 2 452,00 245,20 
1113АТ/15 0154/08/06-Anewv Авто MitsubishiPadjero 2008 р.в. 136 066,00 13 606,60 
1114АТ/15 0153/08/06Anewv Авто TOYOTA RAV4, 2008 р.в. 136 636,00 13 663,60 
1115АТ/15 0218/08/06-Anewv Авто HyundaiAccent, 2008 р.в. 39 482,00 3 948,20 

1116АТ/15 0157/11/22-
AnewW 

Авто HYUNDAI SONATA, 2011 р.в., порука фіз.особи 68 007,00 6 800,70 

1117АТ/15 0575/08/19-Anewv Авто MitsubishiPageroWagon 3.0 AT, 2008 р.в., порука фіз.особи 129 625,00 12 962,50 
1118АТ/15 0514/08/19-Anewv Авто BMW 325, 2007 р.в., порука фіз.особи 195 474,00 19 547,40 
1119АТ/15 0201/08/06-Anewv Авто ChevroletAveo, 2008 р.в. 54 836,00 5 483,60 
1120АТ/15 0302/07/19-А Авто OPEL ASTRA 0AHL48,  2007 р.в. 39 968,00 3 996,80 
1121АТ/15 0432/08/19-А Авто CHEVROLET  TACUMA UA75Z, 2008 р.в., порука фіз.особи 80 152,00 8 015,20 
1122АТ/15 0190/08/09-Anev Автомобіль УАЗ 3163, 2007 р в. 64 080,00 6 408,00 

1123АТ/15 
0075/04/06-А Авто ГАЗ 33021, вантажний(бортовий) тент, 2003 р.в. 

132 214,00 13 221,40 0056/05/06-Z Авто SKODA OCTAVIA ELE 2003 р.в. 
0063/06/06-Z Авто HYUNDAI SONATA, 2005 р.в. 

1124АТ/15 0270/07/06-A Авто KIA  CERATO,  2007 р.в. 47 129,00 4712,90 
1125АТ/15 0231/07/06-А Авто DAEWOO Lanos 2007 р.в., порука фіз.особи 14 449,00 1444,90 
1126АТ/15 0576/08/19-Anewv Авто SkodaROOMSTER SPORT, 2008 р.в.,порука фіз.особи 103 407,00 10340,70 
1127АТ/15 0131/07/19-А Авто Seat  IBIZA SPORT,  2007 р.в., порука фіз.особи 43 916,00 4391,60 
1128АТ/15 0188/07/06-А Авто SkodaOktaviaTour, 2007 р.в. 70 038,00 7003,80 
1129АТ/15 0136/07/19-А Авто Daewoo Lanos ,  2007 р.в., порука фіз.особи 6 924,00 692,40 
1130АТ/15 0321/08/12-АL7v MITSUBISHI, модель LANCER, 2008 р.в., порука фіз.особи 180 000,00 18000,00 

1131АТ/15 
0263/08/12-Аnewv 

Авто Lexus ES 350, 2008 р.в.,порука фіз.особи 430 000,00 43 000,00 
0128/08/12-CL 

1132АТ/15 0054/07/12-А Авто TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2007 р.в., порука фіз.особи 400 000,00 40 000,00 

 

 
 

№ лоту Найменування активу Початкова вартість, грн.  
з ПДВ 

203598 Нежиле приміщення площею 137,3 кв. м. та основні засоби за адресою:  
м. Київ, пр. Повітрофлотський, 48/2 

3 857 937,60 
 

203599 Нежиле приміщення площею 39,9 кв. м. та основні засоби за адресою:  
м.Київ, вул.О.Теліги,17, прим.67  

1 471 154,88 
 

203600 Нежиле приміщення площею 45,4 кв. м. та основні засоби за адресою: м.Київ, бул.Перова, 22 1 385 221,20 
203596 Нежиле приміщення площею 65,4 кв. м. та основні засоби за адресою: м.Київ, пр.Свободи,17 1 525 641,60 
203597 Нежилі приміщення площею 647,1 кв. м. та основні засоби за адресою:   

м. Київ, площа Спортивна,3  
29 790 679,04 
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реклама. оголошення
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» 

оголошує аукціон з продажу активів ПАТ «БАНК ФОРУМ»,
шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим

фінансовим установам, який проводитиметься 
на електронному торговому майданчику Першої 

української міжрегіональної товарної біржі  -
https://www.pumtb.com.ua

Перелік кредитів, що надані юридичним особам та фізичним особам 
підприємцям:

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПАТ «БАНК ФОРУМ» оголошує аукціон з продажу активів ПАТ «БАНК ФОРУМ», 
шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, 

який проводитиметься на електронному торговому 
майданчику Першої української міжрегіональної товарної біржі - 

https://www.pumtb.com.ua
Перелік кредитів, що надані фізичним особам:

Лоти № № 240-246 виставляються до продажу на перші торги.
Місцезнаходження лотів: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7
Ознайомлення з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, про-

водиться за їх місцезнаходженням в робочі дні з 10:00 до 15:00 год. після ре-
єстрації учасника аукціону та укладення договору про конфіденційність,
попередньо зателефонувавши за номером (044) 200-01-32.

Умови продажу:
1. Учасниками аукціону можуть бути юридичні особи (фінансові установи

– банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок). 
2. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити Першій українській міжре-

гіональній товарній біржі винагороду за проведення аукціону.
3. Розмір реєстраційного внеску – 17  грн. 00 коп.,без ПДВ.
4. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота. Оплата га-

рантійного внеску здійснюється до 17:00 год. 28.12.2015 року.
5. Торги щодо лотів № № 240-246 відбудуться за наявності двох учасни-

ків.
6. Реєстраційні та гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на по-

точний рахунок Першої української міжрегіональної товарної біржі (скорочено
ПУМТБ), код ЄДРПОУ 33448992, р/р 26001001001614 МФО 322540 ПАТ «КІБ»
у м. Києві.

7. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
8. Крок аукціону 1 % від початкової ціни лота.
9. Під час проведення аукціону початкова ціна лотів може бути зменшена

на 10%.
10. Переможець аукціону на підставі протоколу про проведення аукціону

укладає договори відступлення прав вимоги за кредитним договором та до-
говорами забезпечення виконання зобов’язань. Переможець аукціону зо-
бов’язаний провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських
днів з дня наступного після закінчення аукціону. Гарантійний внесок, сплаче-
ний переможцем аукціону, зараховується до ціни продажу майна, що підлягає
сплаті.

11. Усі витрати, пов'язані з реєстрацією договору відступлення права ви-
моги та нотаріальним посвідченням договорів виконання зобов’язань покла-
даються на покупця-переможця аукціону.

12. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення аукціонів з
продажу майна неплатоспроможних банків в електронній формі», розміщених
на сайті Організатора.

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

Час проведення аукціону: з 11:00 год. до 13:00 год. 31.12.2015 року.
Місце проведення аукціону: https://www.pumtb.com.ua
Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті Першої

української міжрегіональної товарної біржі (https://www.pumtb.com.ua), почи-
наючи з дати публікації цього оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» від
17.12.2015р.

Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні та оплати гарантійного
внеску до 17:00 год. 28.12.2015 року.

Лоти № № 248-293 виставляються до продажу на перші торги.
Місцезнаходження лотів: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7
Ознайомлення з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, про-

водиться за їх місцезнаходженням в робочі дні з 10:00 до 15:00 год. після ре-
єстрації учасника аукціону та укладення договору про конфіденційність,
попередньо зателефонувавши за номером (044) 200-02-37.

Умови продажу:
1.Учасниками аукціону можуть бути юридичні особи (фінансові установи

– банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок). 
2. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити Першій українській міжре-

гіональній товарній біржі винагороду за проведення аукціону.
3. Розмір реєстраційного внеску – 17  грн. 00 коп.,без ПДВ.
4. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота. Оплата га-

рантійного внеску здійснюється до 17:00 год. 29.12.2015 року.
5. Торги щодо лотів № № 248-293 відбудуться за наявності двох учасни-

ків.
6. Реєстраційні та гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на по-

точний рахунок Першої української міжрегіональної товарної біржі (скорочено
ПУМТБ), код ЄДРПОУ 33448992, р/р 26001001001614 МФО 322540 ПАТ «КІБ»
у м. Києві.

7. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
8. Крок аукціону 1 % від початкової ціни лота.
9. Відкриті торги (аукціон) проводяться за методом зниження початкової

ціни продажу на 10 % від початкової ціни.
10. Переможець аукціону на підставі протоколу про проведення аукціону

укладає договори відступлення прав вимоги за кредитним договором та до-
говорами забезпечення виконання зобов’язань. Переможець аукціону зо-
бов’язаний провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських
днів з дня наступного після закінчення аукціону. Гарантійний внесок, сплаче-
ний переможцем аукціону, зараховується до ціни продажу майна, що підлягає
сплаті.

11. Усі витрати, пов'язані з реєстрацією договору відступлення права ви-
моги та нотаріальним посвідченням договорів виконання зобов’язань покла-
даються на покупця-переможця аукціону.

12. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення аукціонів з
продажу майна неплатоспроможних банків в електронній формі», розміщених
на сайті Організатора.

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

Час проведення аукціону: з 09:30 год. до 10:30 год. 31.12.2015 року.
Місце проведення аукціону: https://www.pumtb.com.ua
Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті Першої

української міжрегіональної товарної біржі (https://www.pumtb.com.ua), почи-
наючи з дати публікації цього оголошення в газеті «Урядовий кур’єр» від
17.12.2015р.

Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні та оплати гарантійного
внеску до 17:00 год. 29.12.2015 року.

 

№ 
лоту 

Найменування об'єкту продажу  
Інформація про забезпечення 

виконання зобов'язань  
за кредитним договором  

Початкова 
ціна 

продажу, 
грн.  

(без ПДВ) 

№ кредитного 
договору  

Дата 
початку 

Дата 
закінчення 

240 

0004/07/00-KHE... 24.07.2007 29.03.2013 Виробничі приміщення - виробничий 
корпус (літ. А), заг. пл. 3452,80 кв. м., 
виробничі приміщення заг. пл. 9618,6 
кв. м., виробничі приміщення - 
будівля цеху металоконструкцій, заг. 
пл. 1825,40 кв. м., м. Київ, вул. 
Жмеринська. Будівля санпобутблоку 
пл. 2764 кв. м., м. Київ, вул. 
Жмеринська. Майнові права на 
будівництво за адресою: м. Київ, пр-т 
Перемоги. Майнові права на 
нерухомість, будівництво якої 
незавершено (квартири, вбудовано-
прибудовані нежитлові приміщення), 
м. Київ, вул. Санаторна. Виробниче 
обладнання, крани, виробничі лінії, 
офісне обладнання. 
Автонавантажувачі: 62-7FD30V3300 
та 62-7FD30V3300+ЕС242, 2006 р.в. 
Майнові права - частки в статутномі 
капіталі підприємств. Цінні папери. 
Поруки юр. осіб. Порука фіз. особи. 143 472 183 

0010/11/11-KL 28.04.2011 30.05.2014 
113/05/00-KL... 19.04.2005 30.06.2017 
1-0007/11/00-KL 26.09.2011 31.01.2013 
1-0010/13/11–KL  14.03.2013 14.09.2013 
113/05/00-KL 19.04.2005 15.04.2010 
59/06/00-KL 10.03.2006 15.04.2010 

77/08/00-К 14.05.2008 15.04.2010 

241 
0041/07/26-KL 13.12.2007 12.12.2008 

Товари в обороті (мопеди). Порука 
фіз. особи. 

340 348 
0071/08/26-
KLMVi 08.10.2008 06.10.2009 

Напівпричепи марки BODEX KIS 3P 
2008 р.в., 4 од. 

242 

0005/08/25-KLI 10.06.2008 30.09.2013 

Нежитлова будівля автозаправочної 
станції пл. 994,3 кв. м. та земельна 
ділянка пл. 1,717 га, Чернівецька 
обл., Новоселицький р-н, с. Бояни, 
вул. Головна. Комплекс виробничих 
приміщень пл. 8 415,5 кв. м. та 
земельна ділянка 0,5140 га, 
Чернівецька обл., Новоселицький р-
н, с. Бояни, вул. Індустріальна. 
Виробниче обладнання (лінія з 
виробництва тротуарної плитки, 
металочерепиці, прес-форми, ін.), 
два баштових крана. Товари в 
обороті (будівельні матеріали). 17 620 476 

243 

3-0005/13/23-KL 14.06.2013 13.06.2016 

Два автобуси Volkswagen Crafter 
моделі А308.51, 2011 р. в.; автобус 
Volkswagen моделі Crafter, 2013 р.в.; 
автобус Volkswagen моделі Crafter, 
2012 р. в. Порука фіз.особи.  1 474 206 
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0032/06/10-KL 19.02.2007 16.02.2011 

Приміщення виробничого цеху пл. 
650,9 кв.м., Івано-Франківська обл., 
Тисменицький р-н, смт. Єзупіль, вул. 
Бандери. Обладнання для 
виробництва круп. Порука фіз. 
особи. 835 310 
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0006/07/20-KL 12.02.2007 15.07.2011 Екскаватор марки Катерпілер-428С 
1997 р. в., баштовий поворотний 
кран марки Liebherr 1994 р. в., 
самохідний кран АТТ 680 1992 р. в., 
автокран марки XCMG, моделі 
QY50K 2006р.в., автокран марки 
ZOOMLION, моделі QY30V, 2006р.в. 
Обладнання: частини сталеві 
металевих будівельних риштувань. 
Обладнання  для колірування фарб в 
кількості 5-ти комплектів. Порука 
фіз. особи. 4 163 855 0032/07/20-KLI 29.10.2007 15.07.2010 
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0015/07/11-
KLMVI 10.07.2007 15.10.2009 

Майнові права на об'єкт 
незавершеного будівництва заг. пл. 
16,5 тис. кв. м., м. Херсон, вул. 
Філатова. Майнові права на частку в 
статутному капіталі підприємства. 
Товари в обороті (будівельні 
матеріали). Порука фіз. особи. 21 939 235 0018/07/11-KLMV 04.09.2008 02.11.2009 

 
 
 

 
№ 

лоту 

№ 
кредитного 
договору 

Дата 
закінчення 

Тип забезпечення Договору 
Початкова 

ціна, грн. (без 
ПДВ) 

Гарантійний 
внесок  

(без ПДВ) 
248 0032/07/16-CL 19.04.2024 Домоволодіння, ЗП - 145,5 кв. м., 

ЖП - 46,8кв.м., м.Рівне, вул. Нова 
660 573 66 057,30 

249 0006/08/101-N 25.02.2027 житл. буд., заг. пл. 248,7 кв. м., 
житл. 73,5 кв.м., і земельна 
ділянка загальною площею 
0,2221га адреса: Житомирська 
обл., Бердичівський р-н, с. 
Старий Солотвин, вул. Коваля, 
порука ФО 

477 211 47 721,10 

250 0110/07/26-
CLNv 

21.06.2032 Житл. буд. з надвірними 
спорудами, ЗП - 101,9 кв. м., ЖП 
- 61,1 кв. м, обл. Закарпатська,  
р-н Свалявський, с. Дусино,  
вул. Добровольців, порука ФО 

121 266 12 126,60 

251 0002/07/27-N 11.08.2017 житл. буд., ЖП-70,7 кв.м.,   
ЗП-86,6 кв. м., адреса: м.Чернігів, 
с. Півці, вул. Чернігівська, зем. 
ділянка 31 соток, порука ФО 

209 612 20 961,20 

252 0031/08/52-N 24.04.2018 садовий буд., заг. пл. - 32,8  кв. м. 
та зем. ділянка, пл. 0,0492 га 
адреса : Житомирська обл., 
Житомирський р-н, Іванівська 
сільрада, кооператив «Дизеліст», 
порука ФО 

120 674 12 067,40 

253 0032/08/20-CL 19.02.2018 Житл. будинок, заг. пл.  
183,3 м. кв. адреса: обл 
Вінницька, смт Стрижавка, вул. 
Олександрівська, порука ФО 

560 674 56 067,40 

254 0060/08/6.10-
ZNv 

21.09.2018 Житл. будинок заг. пл. 52,8 кв. м.  
Адреса: Львівська обл., 
Стрийський р-н с. Задеревач  
вул. Шевченка 

124 469 12 446,90 

255 174/08/26-Nv 15.06.2033 садовий будинок заг. пл.155,40 
кв.м. та зем ділянка пл. 0,05 га, 
адреса: Тернопільська область, 
Тернопільський район,  
с. Підгороднє, сад. тов-во «Щедра 
осінь», порука ФО 

456 720 45 672,00 

256 0002/05/16-N 23.11.2020 Житл. будинок за адресою:  
Хмельницька обл. Хмельницький 
р-н с. Малашівці, заг. пл. 
98,3кв.м. житл.пл - 64,3, кв. м, 
порука ФО 

98 531 9 853,10 

257 0329/08/26-N 28.05.2026 садовий будинок, заг. пл. 94,7 
кв.м., адреса: Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, Оноківська 
с/р, «Агрохімік» 

327 624 32 762,40 

258 267/08/14-15-
ZZv 

20.08.2018 Житл. буд. заг. пл. 31,5 кв. м., 
житл. пл.16,0 кв. м. та зем. 
ділянка пл. 0,1223га, адреса: 
Івано-Франківська обл., 
Богородчанський р-н, с. Підгір’я, 
вул. Набережна, порука ФО 

96 824 9 682,40 

259 0030/08/11/СL 23.03.2018 Житл. будинок, адреса:м. Херсон, 
с. Степанівка, пр. Малий буд.8, 
ЗП-91,9 кв. м. , ЖП- 63,2 кв. м. , 
зем. ділянка пл. 0,1008 га, 
розташовані м. Херсон с. 
Степанівка, пр. Малий, порука 
ФО 

484 866 48 486,60 

260 17/08/02/10-
EZfvW 

25.09.2023 житл будинок за адресою:  
м. Миколаїв, вул. Гоголя, заг. пл. 
-157 кв. м., житл. пл. -103,7 кв. м 

390 914 39 091,40 

261 0046/08/6.10-
CL 

07.05.2018 Житл. будинок, адреса: Львівська 
область, Городоцький район,  
м. Городок, вул. Чорновола,  
заг. пл.-248,1 м. кв., житл. пл- 
140,8 м. кв 

731 317 73 131,70 

262 0211/07/17-Z 13.11.2017 Будинок за 
адресою:Хмельницька обл, 
Красилівський р-н, с.Маленки, 
вул. Леніна, заг. пл. 62,3 кв. м., 
житл. пл. 9,7 кв. м., зем. ділянка 
пл. 0,2500 га, порука ФО 

8 088 808,80 

263 0167/08/15-Z 30.04.2018 Будинок заг. пл. - 75,3 кв. м.,  
жил. пл. - 39,1, Донецька обл,  
м. Маріуполь,  вул. Войкова, 
порука ФО 

30 438 3 043,80 

264 0366/08/19-Z 03.04.2018 Будинок заг. пл. 80,3 кв. м., жит. 
пл. 35,1 кв. м., зем. ділянка 
0,0589 га, адреса м.Краматорськ 
вул. Астраханська, порука ФО 

38 187 3 818,70 

ФО 
286 0372/08/26-Z 15.06.2018 2-к кв. заг. пл.- 57,3 кв. м., житл. 

пл. - 34,0 кв. м.адреса: 
Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Можайського, буд. 34, 
порука ФО 

383 398 38 339,80 

287 0204/07/17-N 01.11.2032 3к кв-ра  зп-  83,5 кв. м, жп - 
35,00 кв. м, м. Хмельницький, 
вул. Зарічанська,порука ФО 

420 448 42 044,80 

288 0048/08/17-KE 25.03.2013 Автомобіль MITSUBISHI PAJERO 
2006 р.в,Автомобіль Hyundai 
Grandeur, 2008 р.в.,приватне 
рухоме майно 

670 027 67 002,70 
 0063/08/17-

AL7 
13.05.2015 

289 0002/07/20-КС 09.10.2017 Магазин площею- 52,8 кв. м, 
склад площею - 42,5 кв. м, 
майстерня, кладова, кімната для 
персоналу, роздягальня - 85,6 
кв.м, кладова - 25,4 кв. м,  зп -
206,30 кв. м ,Майстерня-магазин 
зп- 49,1 кв. м. з земельною 
ділянкою  площею 0,0098 
га,Магазин «Леся», зп- 304,5 
кв.м, з земельною ділянкою, 
площею 0,0475 га за адресою:  
м. Вінниця, вул. Л. Українки, 
обладнання та товари в обороті. 

2 770 460 277 046,00 

290 №0001/08/20-
Ifv 

26.06.2018 9/20 частин вбудованого 
приміщення, зп - 118,7 кв. м  за 
адресою: м. Вінниця,  
вул. Соборна, порука ФО 

1 124 964 112 496,40 

291 0106/08/17-
ZNv 

06.07.2018 Нежитлове прим-ня   
зп - 72,1 кв. м. за адресою:  
м. Хмельницький, вул. 
Чорновола, 62,порука ФО 

253 400 25 340,00 

292 0054/08/17-KE 25.03.2013 приватне рухоме майно 148 431 14 843,10 
293 0089/07/25-I 23.12.2032 1к кв-ра, зп - 50.5 кв. м, жп- 18,1 

кв. м  за адресою: м. Чернівці, 
вул. Руська 

357 346 35 734,60 

 
 

265 124/07/26-Z 01.12.2017 Будинок заг. пл. 122,7 
м.кв,адреса: Тернопільська обл. 
Підволочиський р-н, с. Токи вул. 
Тиха 

160 706 16 070,60 

266 0102/08/17-
ZNv 

03.07.2025 Будинок за адресою: 
Хмельницька обл., м. Красилів, 
вул. Центральна, буд. 76-А,  
заг. пл. - 124,7 кв. м., порука ФО 

287 140 28 714,00 

267 0210/07/17-Z 13.11.2017 Будинок за адресою: 
Хмельницька область, Камянець-
Подільський район, с. Сахкамінь, 
вул. Дзержинського, 18, заг. пл. 
50,1 кв. м., порука ФО 

50 646 5 064,60 

268 0124/07/26-CL 26.06.2017 Житловий будинок, заг. пл. 132,2 
кв. м., адреса: м. Ужгород, вул. 
Лобачевського, буд. 27 

684 640 68 464,00 

269 0021/08/26-Z 19.01.2018 домоволодіння, адреса: 
Закарпатська область, м. Хуст, 
вул. І. Данчі(Зелена), буд. 40,  
заг. пл.-131,5 кв. м., житл. пл. -  
79,1 кв.м 

166 799 16 679,90 

270 0012/07/16-CL 05.06.2017 житловий будинок заг. пл. 148,1 
кв.м., зем ділянка 69 соток, 
Рівненська  обл., Радивілівський 
р-н, с. Козин,  вул. Лесі Українки 

200 654 20 065,40 

271 0160/08/12-
CLNv 

21.05.2018 житловий будинок літ. «А-2», з 
прибудовами заг. пл. 181,0 кв. м., 
житл. пл. 99,6 кв., порука ФО 

540 360 54 036,00 

272 0204/07/17-N 31.10.2032 Житл. будинок з надвірними 
будівлями за адресою м. Суми, 
вул. 4-а Продольна, заг. пл. 73,7 
кв. м., порука ФО 

26 736 2 673,60 

273 0086/08/17-
CLN 

05.06.2018 домоволодіння заг. пл. - 84,6 кв. 
м на зем.ділянці 0,1 га, адреса: 
Хмельницька обл., м.Шепетівка, 
вул. Вінниченко, порука ФО 

118 458 11 845,80 

274 0234/07/26-Z 28.08.2017 Домоволодіння заг. пл. 66,1 кв. м. 
за адресою: обл. Закарпатська, 
Мукачівський р-н, с. Драгиня 

112 871 11 287,10 

275 0083/07/19-Z 25.07.2017 Житл. буд. адреса обл. 
Кіровоградська, Світловодський 
р-н, с. Павлівка, вул. Фрунзе, заг. 
площа - 52,1 м. кв., житл. пл. - 
34,5 м. кв 

4 771 477,10 

276 0238/08/26-CL 20.04.2018 домоволодіння, що скл. з житл. 
буд. заг. пл. 66,1 кв. м., житл пл. 
35,8 кв. м., та зем. ділянки 0,2500 
га., адреса: Закарпатська обл., 
Мукачівський р-н, с. Зняцево, 
вул. Чапаєва, буд. 135 

285 473 28 547,30 
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277 0096/07/26-Z 13.06.2017 житловий будинок заг. пл. 138,2 
кв. м., зем. діл. 25 соток, адреса: 
Закарпатська обл.Мукачівський 
р-н, с. Нове Давидково,вул. 
Леніна, порука ФО 

421 312 42 131,20 

278 0084/08/00-Z 19.03.2018 житл. буд. заг. пл. 29,7 кв. м., 
зем. діл.0,2500га,адреса: 
Київська обл.,Фастівський р-н,с. 
Півні, вул. Тітова, порука ФО 

199 195 19 919,50 

279 0014/08/101-
Nv 

09.06.2033 будинок заг. пл.- 172,6 кв. м., 
житл. пл. 76,2 кв. м, зем. ділянка,  
0,1464 га, адреса: Житомирська 
область, Житомирський район,  
с. Пряжів, пров. Бердичівський, 
порука ФО 

3 918 391,80 

280 160/06/01-Z 16.06.2011 житл.будинок/незав.буд-во заг. 
пл. 146,4 кв. м., зем. ділянка 7,34 
соток,адреса: Київській обл.,  
смт Ворзель, вул. Ватутіна 

726 248 72 624,80 

281 0005/07/101-N 27.09.2017 2-к кв., заг. пл. - 56,92 кв. м., 
житл.-33,20 кв.м., адреса:  
м. Житомир, вул. Пушкінська, 
порука ФО 

500 779 50 077,90 

282 0055/08/52-
CLNv 

01.07.2018 2-к кв., заг. пл. 50,56 кв. м., житл. 
- 27,6 кв. м., адреса: м. Житомир, 
Проспект Миру, буд. 13, порука 
ФО 

367 312 36 731,20 

283 352/07/02-KE 21.05. 2020 3-к кв. заг. пл. 65,9 кв. м., житл. 
пл. 39.8 кв. м, адреса:  
м. Миколаїв, вул. Крилова  
буд. 50, порука ФО 

396 935 39 693,50 

284 0120/07/26-CL 26.06.2017 3-к кв. заг. пл. 62,10 кв. м., 
адреса: м. Ужгород,  
вул. Капушанська, буд. 157 

291 210 29 121,00 

285 0611/08/21-
CLZv 

16.11.2025 3-к кв.  заг. пл. 54,5 кв. м., 
адреса: м. Мукачево,  вул. 
Кооперативна, буд. 36, порука 

153 789 15 378,90 
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Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
на ліквідацію ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Західінкомбанк» 

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

Товарної біржі «ПОЛОНЕКС»  

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» оголошує повторний аукціон

з продажу активів, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ», шляхом 
відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, 

який проводиться на електронному торговельному майданчику 
Товарної біржі «ПОЛОНЕКС» 

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
ПАТ «ГРІН БАНК» оголошує  проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації активів

шляхом відступлення прав вимоги за кредитами, який проводитиметься 
на електронному торговому майданчику Товарна біржа «Електронні торги України» —

https://ubiz.ua 

* -  лот виставляється для продажу на аукціоні за початковою ціною з ПДВ;
** -  автомобіль знаходиться в розшуку
***  - автомобіль після ДТП
****  - відсутні реєстраційні документи
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 31.12.2015 року.
У разі, якщо учасник аукціону (електронні торги) зробив крок в останні 5 хвилин до часу закінчення аукціону (елек-

тронні торги), час проведення аукціону (електронні торги) продовжується на 5 хвилин, і так доти, доки не буде визна-
чено учасника аукціону (електронні торги), що запропонував найвищу ціну.

Місце проведення аукціону (електронні торги): www.polonex.com.ua
Кінцевий строк прийняття заявок на участь: 28.12.2015 о 17 год. 00 хв.
Умови продажу:
Кожний учасник аукціону (електронні торги), який реєструється, приймає «Правила проведення відкритих торгів

(аукціонів) з продажу майна банків, щодо яких прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації», текст яких
розміщений на веб-сайті Організатора аукціону (електронні торги).

Переможець зобов’язаний сплатити Товарній біржі «ПОЛОНЕКС» винагороду за проведення аукціону (електронні
торги) у розмірі 1,5% (півтора відсотка).

Розмір реєстраційного внеску становить: 510 грн. 00 коп. (п’ятсот десять гривень 00 копійок) без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.
Реєстраційний та гарантійний внески учасників аукціону (електронні торги) вносяться на поточний рахунок Товарної

біржі «ПОЛОНЕКС»: п/р 26507052732965 в ПАТ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві, МФО 300711, код ЄДРПОУ 39205429. 
Крок аукціону: 1% (один відсоток) від початкової ціни лота. 
Торги відбудуться за наявності двох учасників.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України. 
Переможець  аукціону (електронні торги) повинен узгодити протокол, підписати договір  купівлі – продажу придба-

ного майна та провести  повний  розрахунок  з Продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закін-
чення аукціону (електронні торги). Банківські реквізити продавця: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Західінкомбанк», код ЄДРПОУ 19233095; н/р. № 32079109101002 в OПEPУ НБУ у м. Києві; код банку 300001.

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

За більш детальною інформацією та з приводу огляду майна звертатись до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА «Західінкомбанк» за  адресою: м. Луцьк, пр. Перемоги, 15,  в робочі дні з 10.00 до 15.00 за попереднім записом
по телефону: (050) 378-36-24.

Організатор відкритих торгів (аукціону) в електронній формі: Товарна біржа «ПОЛОНЕКС»:  01601, Україна, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 33-Б, 3 поверх, офіс 4; тел.:(044) 223-40-27,  графік роботи: з понеділка по  п'ятницю: з
09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

Прийом заяв та реєстрація на участь  в аукціоні (електронні торги)  проводиться на веб–сайті Організатора:
www.polonex.com.ua, починаючи з дня оприлюднення цього оголошення. 

Лоти №№1-16 виставляються на другі торги зі знижкою 10%.
Місцезнаходження об’єктів продажу: 02100, м.Київ, бульв. Верховної Ради, 7, тел: (044) 200-01-32.
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 31.12.2015 року.
У разі, якщо учасник відкритих торгів (аукціону) зробив крок в останні 5 хвилин до часу закінчення відкритих торгів

(аукціону),  час проведення відкритих торгів (аукціону) продовжується на 5 хвилин, і так доти, доки не буде визначено
учасника відкритих торгів (аукціону), що запропонував найвищу ціну.

Місце проведення відкритих торгів (аукціону): www.polonex.com.ua
Кінцевий строк прийняття заявок на участь: 28.12.2015 о 17 год. 00 хв.
Ознайомлення з майном проводиться за його місцезнаходженням в робочі дні з 10.00 до 16.00 після реєстрації

учасника відкритих торгів (аукціону) та укладання договору про конфіденційність. 
Умови продажу:
Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські

фінансові установи, крім кредитних спілок).
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону), який реєструється приймає «Правила проведення відкритих торгів (аук-

ціонів) з продажу майна банків, щодо яких прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації», текст яких розмі-
щений на веб-сайті Організатора відкритих торгів (аукціону).

Переможець зобов’язаний підписати Договір про участь у відкритих тогах(аукціоні) та сплатити Товарній біржі 
«ПОЛОНЕКС» винагороду у розмірі 3% (три відсотки) за проведення відкритих торгів (аукціону).

Розмір реєстраційного внеску становить: 510 грн. 00 коп. (п’ятсот десять гривень 00 копійок) без ПДВ.
Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.
Реєстраційний та гарантійний внески учасників відкритих торгів (аукціону) вносяться на поточний рахунок Товарної

біржі «ПОЛОНЕКС» : п/р 26507052732965 в ПАТ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві, МФО 300711, код ЄДРПОУ 39205429. 
Крок аукціону: 1% (один відсоток) від початкової ціни лота. 
Торги відбудуться за наявності двох учасників.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України. 
Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоколу про проведення аукціону укладає договори відступ-

лення прав вимоги за кредитним договором та договорами виконання зобов’язань. Переможець відкритих торгів (аук-
ціону) зобов’язаний провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після
закінчення аукціону. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни продажу майна, що
підлягає сплаті.

Усі витрати, пов'язані з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним посвідченням договорів
виконання зобов’язань, покладаються на покупця-переможця відкритих торгів (аукціону). 

Банківські реквізити продавця: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРУМ» (у стадії ліквідації), 
н/р 32078103601026 в Національному банку України, код банку 300001, ідентифікаційний код 21574573.

Організатор відкритих торгів (аукціону) в електронній формі: Товарна біржа «ПОЛОНЕКС»: 01601, Україна, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 33-Б, 3 поверх, офіс 4; тел.:(044) 223-40-27, графік роботи: з понеділка по  п'ятницю: з 09
год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

Прийом заяв та реєстрація на участь в аукціоні (електронні торги) проводиться на веб–сайті Організатора:
www.polonex.com.ua, починаючи з дня публікації цього оголошення.

Лот №№203577 виставляються до продажу на повторні торги зі знижкою 4-10%.
Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Київ, вул. Костянтинівська, 10.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на відкритих торгах (аукціоні), можна з 10.00 до 16.00 год. за їх місцезнаходженням,

після сплати гарантійного внеску, попередньо зателефонувавши за номером (067)715-81-36.
Умови продажу:
1. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім

кредитних спілок). 
2. Аукціон відбудеться за наявності одного учасника.
3. Кожний учасник аукціону, який реєструється на аукціоні, приймає «Правила проведення торгів (аукціонів) на ТБ «Електронні торги України» та

умови Публічного договору з учасником аукціону, тексти яких розміщенні на веб-сайті ТБ «Електронні торги України», та зобов’язаний у разі визнання
його переможцем сплатити ТБ «Електронні торги України» винагороду за проведення аукціону.

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

5. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
6. Крок аукціону – 1% (один відсоток) від початкової ціни лота.
7. Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоколу про проведення аукціону укладає договори відступлення прав вимоги за кредитним

договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань. Усі витрати, пов’язані з укладенням договорів відступлення прав вимоги, покладаються
на покупця – переможця аукціону. Переможець відкритих торгів (аукціону) зобов’язаний провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 бан-
ківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни продажу майна,
що підлягає сплаті.

Ознайомлення з майном проводиться за його місцезнаходженням в робочі дні з 10.00 до 16.00 після реєстрації учасника відкритих торгів (аукціону)
та укладення договору про конфіденційність.

Час проведення аукціону з 12:00 год. до 13:00 год. 31.12.2015 року.
Час завершення електронних торгів продовжується щоразу на 5 хвилин з часу внесення пропозиції учасником про ціну, у випадку якщо учасником

було внесено пропозицію щодо вартості майна менше як за 5 хвилин до закінчення аукціону, і так доки, доки не буде визначено учасника, що запро-
понував найвищу ціну.

Місце проведення відкритих торгів (аукціону) у формі електронних торгів: www.ubiz.ua.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ТБ «Електронні торги України»

(www.ubiz.ua), починаючи з дати публікації цього оголошення. 
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) – 30.12.2015 року о 15 год. 00 хв.
Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, офіс 3, тел. (044) 537-22-82,

щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00.

 
 

№ 
лота 

Найменування активу 
Початкова 

ціна продажу 
(з ПДВ), грн. 

Гарантійний 
внесок                

(в т.ч. ПДВ), 
грн. 

1* 

1. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 21099, 2007 року випуску, сірого кольору, пробіг 
84086 км., ДНЗ – ВК 3049 АІ 

2. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 21099, 2007 року випуску, сірого кольору, пробіг 
76596 км., ДНЗ -  ВК 1678 АК. 

3. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994, 2007 року випуску, сірого кольору, пробіг 
141755 км., ДНЗ - АС 6313 АК. 

4. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2008 року випуску, сірого кольору, 
пробіг 118745 км., ДНЗ -  АС 9856 АО. 

5. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2008 р. випуску, сірого кольору, пробіг 
132303 км., ДНЗ - АС 9088 АО. 

146 347,00 14 634,70 

2* 

1. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 21099, 2005 року випуску, сірого кольору, пробіг 
214476 км., ДНЗ - АС 9283 АС. 

2. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2007 року випуску, сірого кольору, 
пробіг 209500 км., ДНЗ - АС 5198 АМ. 

3. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994, 2007 року випуску, сірого кольору, пробіг 
80000 км., ДНЗ - АС 5199 АМ.**** 

4. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994, 2007 року випуску, сірого кольору, пробіг 
80000 км., ДНЗ - АС 6316 АК.**** 

5. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2008 року випуску, сірого кольору, 
пробіг 260000 км., ДНЗ -  АА 6620 НА. 

121 659,00 12 165,90 

3* 

1. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 21099, 2006 року випуску, сірого кольору, пробіг 
86200 км., ДНЗ - АС 6775 АЕ. 

2. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 21099, 2006 року випуску, сірого кольору, пробіг 
70000 км., ДНЗ - АС 7886 АЕ. 

3. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210990, 2006 року випуску, сірого кольору, пробіг 
106848 км., ДНЗ - АС 8062 АІ. 

4. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2008 року випуску, сірого кольору, 
пробіг 150000 км., ДНЗ -  АА 6610 НА. 

5. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 21099, 2008 року випуску, сірого кольору, пробіг 
101502 км., ДНЗ - АС 9087 АО. 

150 145,00 15 014,50 

4* 

1. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994, 2007 року випуску, сірого кольору, пробіг 
354263 км., ДНЗ - АС 6318 АК. 

2. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 21099, 2004 року випуску, сірого кольору, пробіг 
112855 км., ДНЗ -  АС 4286 АВ. 

3. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210990, 2006 року випуску, сірого кольору, пробіг 
72000 км., ДНЗ -  ВК 9211 АС. 

4. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 21099, 2005 року випуску, сірого кольору, пробіг 
90000 км., ДНЗ - АС 9039 АВ. 

5. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2007 року випуску, сірого кольору, 
пробіг 150000 км., ДНЗ -  АА 4161 ЕН. 

146 569,00 14 656,90 

5* 
Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2008 року випуску, сірого кольору, пробіг 232715 
км., ДНЗ -  АС 6049 АО. 

23 250,00 2 325,00 

6* 

1. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2007 року випуску, сірого кольору, 
пробіг 150000 км., ДНЗ – АА 4157 ЕН.**** 

2. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2007 року випуску, сірого кольору, 
пробіг 150000 км., ДНЗ – АА 4156 ЕН.****  

3. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210990, 2007 року випуску, сірого кольору, пробіг 
94047 км., ДНЗ -  АС 8035 АІ. 

4. Автомобіль легко-вий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2007 року випуску, сірого кольо-ру, 
пробіг 80000 км., ДНЗ - АС 4039 АМ. 

5. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994, 2008 року випуску, сірого кольору, пробіг 
80000 км., ДНЗ - АС 1983 АТ. 

124 730,00 12 473,00 

7* 

1. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2007 року випуску, сірого кольору, 
пробіг 150000 км., ДНЗ - АА 4160 ЕН.**** 

2. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 21099, 2005 року випуску, сірого кольору, пробіг 
317815 км., ДНЗ - АС 9285 АС. 

3. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 21099, 2004 року випуску, сірого кольору, пробіг 
110000 км., ДНЗ - АС 4290 АВ. 

4. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 21099, 2005 року випуску, сірого кольору, пробіг 
210113 км., ДНЗ - АС 9284 АС. 

5. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 21099, 2005 року випуску, сірого кольору, пробіг 
269800 км., ДНЗ - АС 9036 АВ. 

6. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2008 року випуску, сірого кольору, 
пробіг167211 км., ДНЗ - АС 9083 АО. 

7. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2007 року випуску, сірого кольору, 
пробіг 150000 км., ДНЗ -  АА 4159 ЕН. 

8. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994, 2007 року випуску, сірого кольору, пробіг 
150000 км., ДНЗ - АС 6315 АК. 

9. Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 21099, 2007 року випуску, сірого кольору, пробіг 
85000 км., ДНЗ - АС 6317 АК.*** 

209 313,00 20 931,30 

8* 
Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2007 року випуску, сірого кольору, пробіг 68000 
км., ДНЗ - ВК 7251 АЕ. 

28 612,00 2 861,20 

9* 
Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994-20, 2007 р. випуску, сірого кольору, пробіг 130000 
км., ДНЗ - ВС 3258 ВЕ. 

28 931,00 2 893,10 

10* 
Автомобіль легковий седан, марки ВАЗ, моделі 210994, 2008 року випуску, сірого кольору, пробіг  80000 км., 
ДНЗ – АС 1984 АТ. 

27 471,00 2 747,10 

11* 
Автомобіль легковий седан, марки DACIA, моделі Solenza Comfort, 2003 року випуску, сірого кольору, пробіг 
216598 км., ДНЗ – 01346 ВА. **, *** 

26 161,20 2 616,12 

12* 
Автомобіль вантажний, марки ІSUZU, моделі NOR – 71, 2004 року випуску, синього кольору, пробіг  369200 
км., ДНЗ -  АС 0371 АВ. 

97 731,60 9 773,16 

13* 
Автомобіль легковий седан, марки Mercedes-Bens, моделі S600, 2006 року випуску, чорного кольору, пробіг 
318000 км., ДНЗ -  АА 0370 ІР.** 

652 788,00 65 278,80 

14* 
Автомобіль вантажний бортовий, марки MUDAN, моделі MD 1044, 2006 року випуску, сірого кольору, пробіг 
252568 км, ДНЗ – АС 5123 АН. 

74 574,00 7 457,40 

15* 
Автомобіль вантажний бортовий, марки MUDAN, моделі MD 1044, 2006 року випуску, сірого кольору, пробіг 
252568 км, ДНЗ – АС 5124 АН. 

74 574,00 7 457,40 

16* 
1. Автомобіль вантажний, тягач, марки RENAULT, моделі  MAGNUM, 1999 року випуску, оранжевого 

кольору, пробіг 930709 км, ДНЗ – АС 0329 АН. 
218 908,80 21 890,88 

 
№№ 
лотів 

Найменування активу 
Початкова ціна 
продажу, грн. 

(без ПДВ) 

Гарантійний 
внесок, грн. 
(без ПДВ) 

1 

Права вимоги за кред. дог., укладеними із ЮО №0014/08/10-K та №0019/08/10-KL (забез-ня– Нерух. 
майно: основні вироб. приміщення заг.пл. 1376,6 кв. м., Львівська область,  с. Малехів, вул. Київська. 
Нерух. майно заг.пл. 571,5 кв. м. (адмінбудівля заг. пл. 165,1 кв. м., склад-навіс заг.пл. 406,4 кв. м.), 
Львівська обл., с. Малехів, вул. Київська. Трансп. засоби: 2 од. бетонозмішувачі-С КАМАЗ, 2008 р.в.; 
Основні засоби: Бетонозмішувач М10 АТІКА, Бетонозмішувач гравітаційний, Розчиномішалка РМ 1000, 
Компресорна станція ПКДС-5.25Д00525/09/05. Поруки юр. осіб. Поруки фіз. осіб.) 

1 115 730,00 111 573,00 

2 

Права вимоги за кред. дог., укладеними із ЮО №0001/08/10-KL (забез-ня– Основні засоби - плити 
дорожні залізобетонні, резервуари.  Порука юр. особи.); №0022/08/10-K (забез-ня - Авто TOYOTA LAND 
CRUISER 200, 2008 р.в.); № 0038/07/10-KL (забез-ня Неж. будівля - крита стоянка для тракторів заг. пл. 
924,9 кв. м., Львівська обл., м. Судова Вишня, вул. Лісозаводська. Порука юр. особи. 

1 068 667,00 106 866,70 

3 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ЮО № 107/08/00-KLMV (забез-ня – 3 кімн. кв-ра заг.пл. 103,40 
кв. м.,  м. Київ, вул. Микільсько-Слободська. Товари в обороті.) 1 482 753,00 148 275,30 

4 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ЮО № 0005/07/23-KLI (забез-ня – 3 кімн. кв-ра.  
заг. пл. 49,19 м. кв., м. Суми, вул. Кірова. Товари в обороті. Порука фіз.особи.) 351 755,00 

35 175,50 

5 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ЮО № 3-0012/13/11-KL (забез-ня–  товари в обороті.  
Порука фіз.особи) 432 845,00 43 284,50 

6 Право вимоги за кред. дог., укладеним із ЮО № 0006/08/20-OVER (забез-ня – товари в обороті.) 132 492,00 13 249,20 

7 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ЮО № №0014/07/20-K (забез-ня – комплекс будівель та споруд 
заг. пл. 10 109,4 кв. м., Вінницька обл., с. Устя, вул. Радгоспна. Комбайн кормозбиральний  «CLAAS 
JAGUAR 695 SL», 1991 р.в. Порука фіз. особи) 

461 026,00 46 102,60 

 8 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ЮО № №0140/06/20-KL (забез-ня – Неж. приміщення  
заг.пл.  3 263,7 кв. м. та зем. ділянка 1,1682 га, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Одеська. Обладнання 
автопідприємства. Товари в обороті. Поруки фіз.осіб.) 

2 669 837,00 266 983,70 

9 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ЮО № 0007/11/21-KLI (забез-ня – Комплекс будівель та споруд 
заг. пл. 2877,3 кв.м., м. Кривий Ріг, вул. Окружна. Поруки фіз. осіб.) 183 286,00 18 328,60 

10 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ЮО № 0011/08/28-KL (забез-ня – Житл. буд.  
заг. пл. 218,7 кв. м. та зем. ділянка 552,91 кв. м., м. Кіровоград, вул. Чайковського.) 322 792,00 

32 279,20 

11 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ЮО № 0012/06/05-KL (забез-ня – Житл. буд. заг. пл. 133,5 кв. м.  
та зем. ділянка пл. 0,1 га, м. Кривий Ріг, вул. Березниковська. Обладнання. - лінія по виробництву 
вакуумних макаронних виробів. Товари в обороті. Порука юр. особи.) 

1 137 861,00 113 786,10 

12 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ЮО № 0013/08/03-OVER1 (забез-ня – Товари в обороті.  
Авто ЗАЗ 110557 ЗНГ, 2004 р.в. Порука юр. особи) 173 296,00 17 329,60 

13 Право вимоги за кред. дог., укладеним із ЮО № 0015/08/28/K (без забез-ня) 129 398,00 12 939,80 

14 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ЮО № 0151/07/05-KL (забез-ня – Обладнання - лінія по 
виробництву макаронних виробів. Порука юр. особи) 

709 835,00 70 983,50 

15 
Право вимоги за кред. дог., укладеним із ЮО № 0268/06/05-KL (забез-ня – Складські прим.  
заг. пл. 394,6 кв.м.,  Дніпропетровська обл., с. Карпівка, вул. Центральна.) 

296 451,00 29 645,10 

16 

Право вимоги за кред. дог., укладеним із ЮО № 0025/08/01-KLI (Неж. будівлі - приміщення цехів, 
приміщення холодильника, складські приміщення заг. пл. 10 617,2 кв. м., м. Сімферополь,  
вул. Залізнична. Гуртожиток  заг. пл. 414,7 кв. м. та господарсько-побутові будівлі, м. Сімферополь, 
Залізничний тупик. Основні засоби. Порука фіз. особи) 

7 681 812,00 768 181,20 

   
 
 

2. напівпричіп бортовий тентований марки Trauller,1998 року випуску, сірого кольору,  ДНЗ – АС 3437 
ХХ. 

17* 

1. Автомобіль легковий седан, марки  SKODA, моделі Superb Classic, чорного кольору, пробіг 207429 
км., 2006 року випуску, ДНЗ – АМ 0200 АЕ.*** 

2. Автомобіль легковий седан, марки  SKODA, моделі Octavia 1.6LX, сірого кольору, пробіг 315011 
км., 2005 року випуску, ДНЗ - ВА 9077 АІ.**** 

3. Автомобіль легковий седан, марки DACIA, моделі Solenza Comfort, 2003 року випуску, сірого 
кольору, пробіг 206895 км., ДНЗ – 01345 ВА. 

4. Автомобіль легковий седан, марки  SKODA, моделі Superb Classic, чорного кольору, пробіг 159700 
км., 2005 року випуску, ДНЗ – ВК 0002 АВ 

5. Автомобіль легковий седан, марки Toyota, моделі Camry, 2008 року випуску, чорного кольору, 
пробіг 273100 км., ДНЗ -  AA 7778 IВ *** 

424 131,60 42 413,16 

 

!
 

№ лота 
Найменування активу: Право 

вимоги за кредитним  
Договором № 

Розмір 
гарантійного 

внеску без ПДВ 
Тип позичальника /ФО/ЮО/ тип забезпечення Договору  Початкова ціна 

№1 без ПДВ 

203577 

020/1048/13К 

24 712,68 

Ф.О. Без забезпечення 

247 126,83 
028/1048/14К Ф.О. Порука фізичної особи 

0001/2203/1048/14К Ф.О. Порука фізичної особи 
0004/2203/1049/14К Ф.О. Порука фізичної особи 

2/0104/13К Ф.О. Без забезпечення 
0001/2203/1064/14К Ф.О. Житловий будинок, земельна ділянка 
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реклама. оголошення
Сватівський районний суд Луганської області,

розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тіт-
тель Андрія Яковлевича як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/5625/15-ц за
позовною заявою Тіттель Віти Григорівни до Тіттель
Андрія Яковлевича про надання дозволу на тимчасо-
вий виїзд за кордон малолітньої доньки, що відбу-
деться 21 грудня 2015 року о 14 год. 30 хв., а також
викликає Тіттель Андрія Яковлевича як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 426/5624/15-
ц за позовною заявою Тіттель Віти Григорівни до Тіт-
тель Андрія Яковлевича про розірвання шлюбу, що
відбудеться 21 грудня 2015 року о 14.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Маньківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі
№701/1196/15-ц за позовом Осички Ірини Микола-
ївни та представника позивача за довіреністю; Ком-
шелюка Анатолія Івановича до Стасійчук Світлани
Іванівни і Виконавчого комітету Нестерівської сіль-
ської ради Mаньківського району Черкаської області
про стягнення незадоволених вимог кредитора спад-
кодавця та визнання права власності, як відповідача
Стасійчук Світлану Іванівну. Судове засідання відбу-
деться о 10 год. 00 хв. 23 грудня 2015 року в примі-
щенні суду за адресою: вул. Леніна, 8, смт Маньківка
Маньківського району Черкаської області. У разі не-
явки відповідача справа буде розглянута без його
участі.

Суддя І. Д. Калієвський

Сватівський районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за
позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судові
засідання, які відбудуться:

22.12.2015 року
15:30 Широкова Наталія Миколаївна (цивільна справа

426/4940/15-ц)
16:00 Чебаков Єгор Вікторович (цивільна справа 426/4933/15-ц)
16:30 Поваго Олександр Іванович (цивільна справа 426/4529/15-ц)
17:30 Горбатенко Олег Миколайович (цивільна справа

426/4582/15-ц)
23.12.2015 року
15:30 Медведєва Олена Миколаївна (цивільна справа

426/4526/15-ц)
16:00 Пожарова Вікторія Вікторівна (цивільна справа

426/4579/15-ц)
16:30 Ткаченко Людмила Олексіївна (цивільна справа

426/4913/15-ц)
17:00 Савел’єв Андрій Сергійович (цивільна справа 426/4948/15-ц)
17:30 Безверха Ольга Миколаївна (цивільна справа 426/4587/15-ц)
18:00 Клименко Катерина Миколаївна (цивільна справа

426/283/15-ц).
У разі неявки відповідачів  в судові засідання суд розглядатиме

справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Пчолкін С. В.

Троїцький районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за
позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судові
засідання, які відбудуться:

21.12.2015 року
10:00 Болтухов Віталій Володимирович (цивільна справа

433/2772/15-ц)
10:00 Дригода Борис Борисович (цивільна справа 433/2457/15-ц)
10:00 Рубанова Катерина Вiталiївна (цивільна справа

433/2291/15-ц)
10:00 Данильченко Артем Сергійович (цивільна справа

433/2070/15-ц)
10:00 Мельник Валентина Миколаївна (цивільна справа

433/2074/15-ц)
10:00 Бахтоярова Світлана Альфредівна (цивільна справа

433/2770/15-ц)
10:00 Зеленський Станіслав Григорійович (цивільна справа

433/2249/15-ц).
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розглядатиме

справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Ляшенко М. В.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська по-
відомляє Бондаренко Людмилу Григорівну, що Жов-
тневим районним судом м. Дніпропетровська (суддя
Демидова С. О.) у судовому засіданні 7 жовтня 2015
року винесено заочне рішення по цивільній справі
№201/10853/15-ц, 2/201/2722/2015 за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Кредобанк» до
Бондаренко Людмили Григорівни, третя особа:
Перша Дніпропетровська державна нотаріальна кон-
тора, про стягнення заборгованості, яким позовні
вимоги Публічного акціонерного товариства «Кре-
добанк» до Бондаренко Людмили Григорівни, третя
особа: Перша Дніпропетровська державна нотарі-
альна контора, про стягнення заборгованості задо-
волено частково. Стягнуто з Бондаренко Людмили
Григорівни на користь Публічного акціонерного то-
вариства «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862) за-
боргованість станом на 12 лютого 2015 року за
Кредитним договором № 77/08-Ф від 29 квітня 2008
року в розмірі 79 147 (сімдесят дев’ять тисяч сто
сорок сім) доларів США 27 центів, а саме:

— тіло кредиту — 78 339,54 доларів США, що ек-
вівалентно по курсу НБУ станом на 10 червня 2015
року 1 658 385,39 грн;

— відсотки 807,73 доларів США, що еквівалентно
по курсу НБУ станом на 10 червня 2015 року 
17 099,64 грн.

Стягнуто з Бондаренко Людмили Григорівни на
користь Публічного акціонерного товариства «Кре-
добанк» (код ЄДРПОУ 09807862) судовий збір у роз-
мірі 3654 (три тисячі шістсот п’ятдесят чотири)
гривні.

Рішення суду набирає законної сили в порядку,
передбаченому ст. 223 ЦПК України.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/10114/15-ц за позовом Лотарьової Анастасії Вік-
торівни до Лотарьова Олександра Володимировича,
треті особи: Бердянський MB УДМС України в Запорізь-
кій області, орган опіки та піклування ВК Бердянської мі-
ської ради про надання дозволу на реєстрацію місця
проживання дитини без згоди батька та стягнення алі-
ментів на утримання дитини та утримання дружини до
досягнення дитиною трьох років. Судовий розгляд
справи призначено на 25 грудня 2015 року о 09 год. 30
хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кому-
нарів, 64, каб. 501. Суддя Петягін В. В. тел. (код 06153)
3-63-75.

Суд викликає Лотарьова Олександра Володимиро-
вича як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки справа розглядатиметься за наявними матеріа-
лами.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання як відповідача Драголюбську Ольгу
Іллівну, місце проживання невідоме, по цивільній
справі № 523/16710/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Прокредит Банк» до Сєри-
кової Ганни Миколаївни, Сєрикова Олександра
Віталійовича, Лисенка Миколи Миколайовича, Дра-
голюбської Ольги Іллівни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 21 грудня 2015 року
о 14.30 год., за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу на-
дати письмові заперечення проти вимог позову та
докази на їх підтвердження. В разі неявки в судове
засідання справа буде розглянута за відсутності від-
повідача, на підставі наявних доказів.

Суддя В. В. Бузовський

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м.Сва-
тове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Січного
Станіслава Миколайовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Січного Станіслава Миколайовича
про стягнення заборгованості, що відбудеться 23
грудня 2015 року о 09-30 год. 

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

Суддя А. С. Река

Дергачівський районний суд Харківської області повідом-
ляє як відповідача Сальнікова Миколу Олексійовича, ос-
таннє відоме місце проживання: Харківська область,
Дергачівський район, сел. вул. Терешкової № 8, що у цивіль-
ній справі № 619/4144/15-ц за позовом Парфьонової Вален-
тини Миколаївни до Сальнікова Миколи Олексійовича про
звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання
права власності на предмет іпотеки, 26 березня 2015 року
ухвалено заочне рішення, яким в рахунок погашення забор-
гованості за договором позики грошей від 22.03.2013 року,
посвідченим приватним нотаріусом Дергачівського район-
ного нотаріального округу Харківської області Коробець
О.М. за реєстровим № 840, в загальному розмірі станом на
01.10.2015 року – 1017512,28 грн. звернуто стягнення на
предмет іпотеки земельну ділянку, цільове призначення –
для будівництва і обслуговування житлового будинку, гос-
подарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею
0,15 га., розташовану за адресою: Харківська область, Дер-
гачівський район, сел. Мала Данилівка, вул. Підгородня 
№ 17, кадастровий номер – 6322055900:00:003:0526; та ви-
знано право власності на земельну ділянку, цільове призна-
чення – для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), пло-
щею 0,15 га, розташовану за адресою: Харківська область,
Дергачівський район, сел. Мала Данилівка, вул. Підгородня
№ 17, кадастровий номер – 6322055900:00:003:0526, за Пар-
фьоновою Валентиною Миколаївною.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його
ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про пе-
регляд заочного рішення може бути подано протягом десяти
днів з дня отримання його копії.

Суддя Є. А. Болибок

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Заброцької
Наталії Іванівни про стягнення заборгованості. Суд
викликає відповідача Заброцьку Наталію Іванівну в
судове засідання, яке відбудеться 23.12.2015 року о
14-15 годині в приміщенні Бердянського міськра -
йонного суду за адресою: Запорізька обл., м.Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С. І. тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’яз-
ковою. В разі неявки справа буде розглянута за на-
явними матеріалами в заочному порядку.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Шестіра
Ірини Юріївни про стягнення заборгованості. Суд ви-
кликає відповідача Шестіра Ірину Юріївну в судове
засідання, яке відбудеться 23.12.2015 року о 14-00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І. тел.
(код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В
разі неявки справа буде розглянута за наявними ма-
теріалами в заочному порядку.

Сватівським районним судом Луганської області

викликається до суду:

- Дорохін Олександр Іванович (останнє відоме

місце проживання: 92603, Луганська обл., м. Сва-

тове, вул. Шевченка, буд. 98, кв. 2) на 15 годину 00

хвилин 23.12.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 426/5099/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя С. А. Пчолкін

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Ковпак
Ірини Михайлівни про стягнення заборгованості. Суд
викликає відповідача Ковпак Ірину Михайлівну в су-
дове засідання, яке відбудеться 23.12.2015 року о
14-30 годині в приміщенні Бердянського міськра -
йонного суду за адресою: Запорізька обл., м. Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64 каб. 506. Суддя Ревуцький
С. І. тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’яз-
ковою. В разі неявки справа буде розглянута за на-
явними матеріалами в заочному порядку.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Боєва Ва-
дима Олексадровича про стягнення заборгованості.
Суд викликає відповідача Боєва Вадима Олексадро-
вича в судове засідання, яке відбудеться 23.12.2015
року о 15-00 годині в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька обл., 
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ре-
вуцький С. І. тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду
є обов’язковою. В разі неявки справа буде розгля-
нута за наявними матеріалами в заочному порядку.

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, За-
порізька область, смт Куйбишеве, вул. Леніна, 26-А) розглядає
цивільні справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бєліченка О. І.
і Бєліченко Ю. А. про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідачі по справі № 319/1648/15-ц Бєліченко Олек-
сандр Ігорович, 01.01.1963 р.н., останнє відоме місце
проживання: 86500, Донецька область, м. Сніжне, вул. Карапе-
тяна, б. 80, кв. 50, і Бєліченко Юлія Анатоліївна, 25.09.1963 р.н.,
останнє відоме місце проживання: 86500, Донецька область, 
м. Сніжне, вул. Угрюмова, б. 2, кв. 4, викликаються до суду на
16 год. 00 хв. 28 грудня 2015 року для участі у розгляді справи
по суті (зал судових засідань № 1).

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

Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відпо-
відачів в судове засідання та неповідомлення суду про поважну
причину неявки позов буде розглянутий за їх відсутності за на-
явними у справі доказами.

Суддя Скляр С. Ю.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Лаптєва О. А., Васильчука А. А., Михайленко О. І., які
є відповідачами по справі за позовом Малюшев-
ського Миколи Миколайовича до Лаптєва Олексан-
дра Анатолійовича, Васильчука Анатолія
Анатолійовича, Михайленко Олександра Івановича
про визнання недійсним договору купівлі-продажу
нерухомості та довіреності, витребування майна із
чужого володіння, визнання права власності на
спадкове майно, що судове засідання в справі від-
будеться 23 грудня 2015 року о 10.30 год. в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Полковника
Шутова, 1, каб. 21.

При собі необхідно мати паспорт або інші доку-
менти, які посвідчують особу. У разі вашої неявки
справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя Калініченко О. Б.

Приазовський районний суд Запорізької області
повідомляє Саргсян Грайра Володимировича, який
проживає за адресою: Донецька область, Новоазов-
ський район, с. Безіменне, вул. Сільськогосподар-
ська, 114, про те, що 22.12.2015 р. о 08 годині 20
хвилин в приміщенні Приазовського районного суду
Запорізької області за адресою: смт Приазовське,
вул. Пушкіна, 5, буде слухатись цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний експортно-імпортний банк України» (AT
«Укр ексімбанк») до Саргсян Грайра Володимиро-
вича про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик Сар-
гсян Грайр Володимирович по даній справі вважа-
ється повідомленим про час та місце розгляду
справи і у випадку його неявки справа підлягає роз-
гляду за його відсутності.

Суддя Г. А. Васильцова

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донець-
кої області знаходиться цивільна справа № 2/243/6017/2015
за позовом ПАТ «Шахта ім. О. Ф. Засядька» до ТОВ ТД «ГЕР-
МЕС» про визнання права власності.

Розгляд справи по суті відбудеться 23.12.2015 року о
08.40 год. (резервна дата 25.12.2015 року о 08.40 год.) у
приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка представника відповідача Товариства з обмеженою
відповідальністю торговий дім «ГЕРМЕС», ІдН 31577884,
місцезнаходження якого: м. Донецьк, вул. Пухова, 86, 
є обов’язковою. У разі неявки представника відповідача
справу буде розглянуто без його участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти
позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу, та повно-
важення представника.

Суддя І. М. Мінаєв

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства КБ «Правекс-Банк» до Сімачової Світлани Олександрівни, Забєліна Ярослава
Євгеновича, Забєліної Олени Юріївни про стягнення кредитної заборгованості №310/10612/15-ц.

Розгляд справи призначено на 25.12.2015 року о 14.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 401, Запорізької області, суддя Черткова Н. І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідачів: Сімачову Світлану Олександрівну, Забєліна Ярослава Євгеновича, Забєліну Олену
Юріївну.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Апеляційний суд Харківської області викликає в судове засідання о 10 годині 20 хвилин 12 січня 2016 року як відповідачів: Матві-
єнко В. В., Арутюнян Р. Ж., ТОВ «ТД «Центр харчових технологій», в якості третіх осіб: ПНХМНО, Малахову Г. І., Удумян С. Ш., Дер-
жавного реєстратора Ємельянову С. В. за позовом Оборської Юлії Іванівни до Матвієнка Валерія Володимировича, Арутюняна Рубена
Жорайовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Центр харчових технологій», треті особи: Удумян Світлана
Шамшадівна, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Малахова Галина Іванівна, Реєстраційна служба Хар-
ківського районного управління юстиції Харківської області в особі державного реєстратора прав на нерухоме майно Ємельянової
Світлани Володимирівни, про витребування майна з чужого незаконного володіння, про скасування рішень про державну реєстрацію
прав та їх обтяжень, про припинення права застави іпотекодержателя. В разі неприбуття в судове засідання без поважних причин чи
неповідомлення про причини неприбуття справу може бути розглянуто без вашої участі.

Адреса суду: 61001, м. Харків, майдан Руднєва, 36, зал № 10. 
Головуючий суддя Бровченко І. О.

Ладижинський міський суд Вінницької області викликає Маркова Олега
Миколайовича, 16.11.1969 року народження, Маркову Оксану Павлівну,
15.03.1966 року народження, для участі у судовому розгляді як відповідачів
у справі №135/1071/15-ц за позовом ТОВ «Дата Майнінг Груп» до Маркова
О. М., Маркової О. П. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 18.12.2015 року о 13 год. 30 хв. у примі-
щенні Ладижинського міського суду Вінницької області за адресою: м. Ла-
дижин, Вінницька обл., вул. Радянська, 13, тел. (04343) 6-03-66).

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа буде розглядатися
за їхньої відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя О. М. Корнієнко

Оболонський районний суд м. Києва викликає Воєводіну Олену Ві-
таліївну. Останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Тимошенка,
29, кв. 229, як відповідача по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Воєво-
діни Олени Віталіївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 3 лютого 2016 р. о 09 год. 45 хв. у при-
міщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. № 22.

Суддя І. В. Белоконна

Уточнення
В оголошенні, надрукованому в

№227 від 04.12.2015 року про виклик
до Кролевецького районного суду
Сумської області відповідача Сербін
Яни Юхимівни, 28.12.1978 р.н., за по-
зовом Сербіної Любові Петрівни пра-
вильно читати: викликається на 13.30
годину 25.12.2015 року, все інше без
змін.

Суддя Г. І. Сіра

Шевченківський районний суд міста
Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-
ська, 31-А, викликає на 05.02.2016 року
о 12 год. 45 хв. відповідача Кучінку Віта-
лія Павловича по справі за позовом Коп-
цевої Раїси Андріївни до Кучінки Віталія
Павловича про визнання недійсним до-
говору купівлі-продажу.

Відповідач викликається в судове за-
сідання, у разі неявки справа розгляда-
тиметься у його відсутність.

Суддя Рибак М. А.

Рубіжанський міський суд Луганської обл. викликає відповідача за позовами ПАТ
КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

28.12.2015 року
08:20 Кулигіну Олену Леонідівну (цивільна справа 425/1485/15-ц).
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої

участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Овчаренко О. Л.

Втрачений оригінал Банківської ліцензії ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» 

№ 24 від 28.10.2011 р. та оригінал Генеральної ліцензії ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» 

на здійснення валютних операцій від 15.03.2013 р. 

№ 24-2 з додатком до неї, видані Національним банком України, 

вважати недійсними з 14.09.2015 р.

Втрачений паспорт громадянина Ук-
раїни: EТ 143742, виданий 2м Відділом
Ялтинського МУ ГУ МВС України в Криму
12.09.2008 р. на прізвище Синяков Павло
Сергійович, 13.09.1991 р.н., м. Севасто-
поль, Прописка АРК, м. Ялта, п. Аутка,
вул. Муси Мамута, зем. уч. 9, 25.01.2007 р.
Паспорт вважати недійсним.
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Кодимський районний суд Одеської області викликає
Козубовського Руслана Борисовича як відповідача у ци-
вільній справі за позовом Козубовської Людмили Кузь-
мівни в інтересах Козубовського Олександра
Борисовича до Козубовського Руслана Борисовича про
поділ спадкового майна, визнання права власності на
спадкове майно на судове засідання, яке відбудеться 28
грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. за адресою: м. Кодима,
пл. Перемоги, 1 Одеської області, 66000, каб. №10
(суддя Гура А. І.)

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності за наявними в ній доказами. Крім того,
суд роз’яснює відповідачу про обов’язок повідомити про
причини неявки на судове засідання.

Подільський районний суд м. Києва викликає Іванова
Юрія Анатолійовича, який проживає за адресою: м. Київ,
пров. Межовий, 5-а, кв. 147, як відповідача по справі 
№ 758/9983/15-ц за позовом Іванова Леоніда Анатолійовича
до Іванова Юрія Анатолійовича, третя особа: Подільський
районний відділ ДМС в м. Києві про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням.

Засідання призначено на 27 січня 2016 року о 12.00 год.
за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14-б, каб. 7, під голо-
вуванням судді Г. Б. Супрун.

З опублікуванням оголошення про виклик до суду, від-
повідач вважається повідомленим про день, час та місце
розгляду справи і в разі неявки до суду справа може бути
розглянута за його відсутності.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання відповідача Мазгарі — Говарі Фар-
хад (останнє відоме місце проживання відповідача:
м. Київ, вул. Петра Запорожця, буд. 8-В, кв. 20) по
цивільній справі за позовом Мироненко Світлани
Михайлівни до Мазгарі — Говарі Фархад про стяг-
нення аліментів, яке відбудеться 22 грудня 2015 року
о 09.10 год. у приміщенні Дніпровського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5,
каб. 108 (Суддя Астахова О. O.).

У разі неявки відповідача Мазгарі — Говарі Фар-
хад справа буде розглянута у його відсутність.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержин-
ська викликає в судове засідання Моісеєнка Сергія
Володимировича для розгляду цивільної справи за
позовом ТОВ «Кредекс фінанс» про стягнення боргу.
Судове засідання відбудеться 28.12.2015 р. о 08.30
год. у приміщенні суду (вул. Петровського, 166, 
м. Дніпродзержинськ). У разі неявки суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України. 

Суддя О. О. Лобарчук

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Скрипник О. В. до
Скрипника І. В. про розірвання шлюбу.

Відповідач: Скрипник Ігор Володимирович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Артема, буд. 97, кв. 11, викликається
21 грудня 2015 року о 08 год. 00 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 у його відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Пазій Валентина Станіславівна, останнє відоме місцез-
находження якої: вул. Миру, буд. 2, кв. 28, м. Городок
Хмельницької області, викликається до Городоцького
районного суду Хмельницької області (Хмельницька об-
ласть, м. Городок, вул. Шевченка, 48) як відповідач на 09
год. 00 хв. та 09 год. 30 хв. 30 грудня 2015 року по ци-
вільних справах за позовом Гладущака Дмитра Валенти-
новича до Пазій Валентини Станіславівни про
позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

У разі неявки відповідача в судове засідання справи
будуть розглянуті на підставі тих доказів, які є у мате-
ріалах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання Баєву Марину Валері-
ївну, 05.12.1984 р. народження, як відповідача у ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбу-
деться 25.12.2015 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул.
Горького, 28. У разі неявки позов розглядатиметься
на підставі документів, наявних у матеріалах справи
суду.

Суддя Я. В. Мосейко

Ліквідатор ТОВ «Агрофірма Федька»
(42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська,
буд. 145А, код ЄДРПОУ 32079417), арбітражний ке-
руючий Кошовський Сергій Васильович (свідоцтво
№923 від 14.05.2013; поштова адреса: 61022, м. Хар-
ків, а/с 4596) відповідно до ч. 6 ст. 49 ЗУ «Про від-
новлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» оголошує про прове-
дення конкурсу з визначення організатора аукціону
з продажу майна банкрута. Письмові пропозиції при-
ймаються протягом п’яти днів з дня публікації ого-
лошення.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Осецького Д. М. за позовом Осецької
Світлани Анатоліївни до Осецького Дмитра Михай-
ловича про розірвання шлюбу. Судове засідання від-
будеться 25.12.2015 р. о 10 год. 45 хв. у приміщенні
Суворовського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 8. У разі неявки Осецького Д. М.
судове засідання буде проведене у його відсутність. 

Суддя С. С. Аліна

Приморський районний суд м. Одеси викликає Мі-
лютіна Юрія Вікторовича в судове засідання по
справі за позовом МТСБ України до Miлютіна Ю. В.
про відшкодування шкоди в порядку регресу.

Засідання відбудеться 1 лютого 2016 року о 10
год. 45 хв. у приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб.
№ 218. У разі неявки справу буде розглянуто у вашу
відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Борівський районний суд Харківської області викликає в
судове засідання як відповідача Лантух Ігоря Михайловича,
який мешкає за адресою: с. Вишневе Харківської області,
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Лантух Ігоря
Михайловича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 23.12.2015 року о 09.00
год. у приміщенні Борівського районного суду Харківської
області за адресою: смт Борова, вул. Миру, 11, Борівського
р-ну Харківської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде
розглядатися без його участі на підставі наданих у справі
доказів.

Суддя Г. М. Гуляєва

Приморський районний суд міста Одеси повідом-
ляє, що 10 лютого 2016 р. о 09 годині 00 хвилин у
залі засідань № 221 у приміщенні суду за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Вигна-
нюка Андрія Олександровича про стягнення забор-
гованості.

У судове засідання на вищевказаний час виклика-
ється відповідач - Вигнанюк Андрій Олександрович.
В разі неявки в судове засідання позов може бути
розглянутий за його відсутністю та на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Проданчук Євген Олегович, останнє місце реєстрації: вул.
Поліграфічна, буд. 9 «а», м. Донецьк, викликається у від-
крите   судове засідання як відповідач на 09.00 годину 28
грудня 2015 року по справі за позовом Моісєєвої Яни Сер-
гіївни до Проданчука Євгена Олеговича про зміну прізвища
неповнолітньої дитини.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Багбая Є. Д. у приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за ад-
ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 по-
верх, кабінет № 5. 

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опублікування
оголошення в пресі відповідач Проданчук Євген Олегович
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. 

У разі неявки справу буде розглянуто за його відсутністю.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Паєвського Олександра Володимиро-
вича за позовом МТСБУ до Паєвського Олександра
Володимировича про відшкодування в порядку рег-
ресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового від-
шкодування. Судове засідання відбудеться
25.12.2015 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань № 19. У разі неявки Паєвського Олек-
сандра Володимировича судове засідання буде
проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Нетішинський міський суд Хмельницької області (ад-
реса: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) викликає в
судове засідання, що відбудеться 21 грудня 2015 року о
09.30 год. Франкова Віктора Антоновича, останнє відоме
місце проживання: м. Нетішин, вул. Михайлова, буд. 14,
кв. 166 Хмельницької області, як відповідача у справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПриватБанк» до Франкова Віктора Антоно-
вича про стягнення заборгованості (головуюча у справі
суддя Фурсевич О. В.).

У випадку неявки відповідача справа буде розглянута
на підставі наявних у ній доказів.

Горностаївський районний суд Херсонської об-
ласті викликає Бєлошапку Тимура Борисовича в су-
дове засідання, яке відбудеться 21 грудня 2015 року
о 10.00 годині, для розгляду цивільної справи 
№ 655/1065/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Бєлошапки Тимура Борисовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Адреса суду:
Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова,
10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки від-
повідача в судове засідання, справа буде розглянута
за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. М. Шумило

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/9310/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Кузьми-
чова Сергія Юрійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призна-
чено на 25 грудня 2015 року о 14 год. 30 хв. у примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 409. Суддя Парій О. В., тел. (06153) 4-70-63.

Суд викликає Кузьмичова Сергія Юрійовича як відпо-
відача. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Рубіжанський міський суд викликає Войткова Ар-
тема Юрійовича у судове засідання як відповідача у
цивільній справі № 425/3978/15-ц за позовною за-
явою Войткової Ангеліни Миколаївни до Войткова
Артема Юрійовича про розірвання шлюбу, яке від-
будеться 24.12.2015 року о 10.00 годині в примі-
щенні Рубіжанського міського суду за адресою: 
м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових засідань
№ 2.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 28.12.2015 року о 12 годині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає відпові-
дача по цивільній справі за позовом Боровкова Ігоря Ми-
хайловича до Боровкова Олександра Ігоровича, треті особи:
Боровкова Наталія Василівна, Ковпаківський РВ УДМС Ук-
раїни в Сумській області, УДМС України в Сумській області,
про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням внаслідок того, що тривалий час
була відсутньою, у судове засідання, яке відбудеться о 10.00
годині 28 грудня 2015 року за адресою: м. Суми, вул. Пер-
шотравнева, 12, каб. № 21.

У разі неявки відповідача Боровкова Олександра Ігоро-
вича в судове засідання, суд вирішить справу на підставі на-
явних у ній доказів.

Суддя Г. Ю. Корольова

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/3159/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Степулєва
Дмитра Анатолійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призна-
чено на 25 грудня 2015 року о 14 год. 45 хв. у примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 409. Суддя Парій О. В., тел. (06153) 4-70-63.

Суд викликає Степулєва Дмитра Анатолійовича як від-
повідача. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської
області викликає Казначеєва Сергія Єгоровича,
02.12.1960 року народження, мешканця м. Корос-
тень Житомирської області, вул. Кірова, 26, кв. 4, як
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до нього про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 15 січня 2016 року
о 9 годині в залі судових засідань № 4 Коростен-
ського міськрайонного суду.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
без його присутності.

Суддя Коваленко В. П.

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як від-
повідача Якимець Петра Івановича (останнє відоме місце
проживання: м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 108, кв. 51)
для участі у цивільній справі № 750/10356/15-ц
(2/750/3476/15) за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний Банк «Приват Банк» до Якимця Петра
Івановича про стягнення заборгованості за договором.

Судове засідання відбудеться 13.01.2016 року о 10 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, пр-т Пере-
моги, 141, каб. 206 (Суддя Рахманкулова І. П.).

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання без
поважних причин або неповідомлення про причини неявки,
позов буде розглянуто у вашу відсутність за наявності до-
казів, що містяться в матеріалах справи.

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Овалі Олену Миколаївну у судове засідання як від-
повідача по справі за позовною заявою Уордл Річард
Марк до Овалі Олени Миколаївни «про розірвання
шлюбу», яке призначене на 11 січня 2016 р. о 12 го-
дині 55 хвилин в приміщенні Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33, зала 233. У разі неявки справа буде
розглянута у вашу відсутність.

Суддя Кічмаренко C. M.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд.
39а) розглядає цивільну справу № 227/6173/15-ц за позовом Мо-
настирьової Ганни Анатоліївни до Монастирьова Михайла Воло-
димировича про стягнення аліментів на неповнолітню дитину.

Відповідач Монастирьов Михайло Володимирович, 03 січня
1981 р. н., викликається на 28 грудня 2015 року о 09.00 годині
до суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутністі на підставі наявних у ній доказів буде ухвалено заочне
рішення.

Суддя Мавроді Р. Ф.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа №310/10556/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Іванишина Ігоря Михайловича, Іванишиної Лілії
Анатоліївни про стягнення заборгованості за договором кре-
диту.

Розгляд справи призначено на 25.12.2015 року об 11.00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 401 Запо-
різької області, суддя Черткова Н. І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідачів Іванишина Ігоря Михайло-
вича, Іванишину Лілію Анатоліївну.

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

Рубіжанський міський суд Луганської обл. (м. Ру-

біжне, вул. Миру, 34) викликає відповідачів: Фо-

менка Геннадія Вікторовича, Хомчиц Дмитра

Вячеславовича, Мельника Артема Вікторовича,

Мельника Віталія Вікторовича 25.12.2015 р. о 10.30

год. за позовом КС «Компаньйон» про стягнення

кредиту, справа № 425/1596/15-ц. 

Суддя Д. С. Коваленко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Пушкарьова Олексія Анатолійовича, проживає:
м. Луганськ, вул. Мічуріна, 32, Сафонова Дмитра Вале-
рійовича, проживає: м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 85 А,
як відповідачів в судове засідання по цивільній справі за
позовом № 409/3280/15-ц ПАТ «Акціонерний банк «Екс-
прес-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 22.12.2015 року о 10 год. в
приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідачі вва-
жаються належним чином повідомленими про час, день
та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

В провадженні Фрунзенського районного суду м. Харкова
знаходиться цивільна справа за позовом Шкурата Андрія
Івановича до Новобраного Олександра Володимировича про
стягнення суми боргу.

Фрунзенський районний суд м. Харкова цим оголошен-
ням викликає як відповідача Новобраного Олександра Во-
лодимировича до Фрунзенського районного суду м. Харкова
за адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 32/38, каб. 
№ 13, в судове засідання, призначене на 28.12.2015 року 
о 10 год. 00 хв., відповідно до ст. 74 ЦПК України.

У випадку неявки до суду без поважних причин та непо-
відомлення суду про причини неявки справу може бути роз-
глянуто без відповідача.

Суддя С. О. Іващенко

Рубіжанський міський суд Луганської області по-
відомляє Чумака Андрія Олександровича, що у ци-
вільній справі № 425/2911/15-ц за позовом
Коваленко Ірини Анатоліївни до Чумака Андрія Олек-
сандровича про розірвання шлюбу. 10.12.2015 року
ухвалено заочне рішення про задоволення позовних
вимог. Заочне рішення може бути переглянуто Рубі-
жанським міським судом Луганської області на підставі
заяви про перегляд заочного рішення, яку ви маєте
право подати протягом десяти днів з дня опублікування
цього оголошення. У випадку неподання вами названої
заяви, заочне рішення набере законної сили.

Суддя Д. С. Коваленко

Дніпровський районний суд викликає на 10.00 год.
22.12.2015 р. у зал с/з 508, вул. Маяковського, 6/29, 
м. Херсон, відповідача: ТОВ «Корал Тревел» по цивільній
справі за позовом Урсуленко Олени Борисівни, Кірюши-
ної Світлани Борисівни до фізичної особи-підприємця
Бреус Анастасії Ігорівни, Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Мережа агенцій «Гарячі тури», Товарис-
тво з обмеженою відповідальністю «Корал Тревел»,
треті особи - Інспекція з питань захисту прав споживачів
у Херсонській області, про стягнення грошових коштів
та відшкодування моральної шкоди.

В разі неявки справу буде розглянуто за відсутності
відповідача.

Суддя А. Іванищук

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає як відповідачів: Кохташвілі Георгія,
Криворучка Вячеслава Анатолійовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 20 січня 2016 року об 11 годині
00 хвилин у приміщенні Білгород-Дністровського міськ-
районного суду за адресою: м. Білгород-Дністровський,
вул. Енгельса, 27 (зал судових засідань №5), по цивіль-
ній справі за позовом Пушка І. Й. до Кохташвілі Г., Кри-
воручка В.А про відшкодування матеріальної і моральної
шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної при-
годи.

У разі неявки в судове засідання, справа може бути
розглянута у вашу відсутність.

Суддя Н. В. Чебан

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Приватного акціонерного то-
вариства «Страхова компанія АСКО-Донбас Північний»
до Газнюк Дениса Михайловича про стягнення страхо-
вого відшкодування в порядку регресу, місце прожи-
вання якого невідомо, викликається на 11.01.2016 року
о 09.00 годині до суду, каб. №22, для участі в розгляді
справи по суті.

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

Суддя Михальченко А. О.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 18 ГРУДНЯ

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2      -3      +2    +7
Кіровоградська -2     +3      +2    +7
Полтавська +2      -3      +1    +6
Дніпропетровська -2     +3      +2    +7
Одеська -2     +3      +3    +8
Миколаївська -2     +3      +2    +7
Херсонська -2     +3      +2    +7
Запорізька +2      -3      +2    +7
Харківська -1      -6      +1    +6
Донецька -1      -6      +1    +6
Луганська -1      -6      +1    +6
Крим -2     +3      +3    +8
Київ -1     +1      +4    +6

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

ОГОЛОшення

«…Ворогів 
тут били хвацько»

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАРАЛЕЛІ. У Маньківці на Черкащині, на священному місці
битви 1648 року Маньківської козацької сотні з польським вій-
ськом, урочисто відкрито пам’ятний знак козацької слави, ініціа-
тором якого виступив місцевий козацький кіш на чолі зі своїм
отаманом Петром Карпенком. На камені сірого граніту викарбу-
вано козацький хрест та напис: «У добу гетьмана Богдана воро-
гів тут били хвацько. Слава вам, мужні маньківчани, і пам’ять по-
колінь козацьких». 

Присутні на урочистостях проводили паралелі між подіями 17
століття та сьогоденням, закликаючи до єдності заради перемо-
ги. Вони вшанували пам’ять загиблих козаків-січовиків Маньків-
ської сотні Уманського полку хвилиною мовчання та поклали кві-
ти до пам’ятного знаку. 

Після його освячення лунали українські пісні, патріотичні вірші.
Церемонія завершилася виконанням Державного Гімну України.
По закінченні урочистої частини всі смакували козацький куліш
та духмяну юшку.
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Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

ГАРНА НОВИНА. Після ремонту старенька занедбана будівля
перетворилася на сучасний центр для розвитку дошкільнят. Но-
вий дитячий заклад для шести десятків галасливих хлопчиків та
дівчаток — не просто комфортна споруда, де на першому повер-
сі навіть підлога з підігрівом, розмаїття іграшок, кольорові стіль-
чики та м’які ліжечка, то продуманий підхід до виховання. 

Тридцять співробітників, за словами завідувачки дитячим сад-
ком № 9 Лариси Осипової, готові працювати із дітлахами з семи
ранку до семи вечора, розглядаються варіанти із нічним пере-
буванням та можливістю створити за бажанням батьків групу ви-
хідного дня. Такі зараз потреби дорослих. Саме в дитсадку «Вал-
дика» це добре розуміють — адже серед персоналу чимало ви-
мушених переселенців.

У церемонії  офіційного відкриття взяв участь очільник Луган-
ської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. Він
наголосив: 

«Головне — не сам будинок, який відновлено, а атмосфера,
що тут будуть створювати вихователі, формуючи майбутнє на-
шої країни».

У Сєверодонецьку
відкрили дитсадок, 
де працюють
переселенці

Нові господарі «Валдики» радіють новим іграшкам

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

За сприяння облдержад-
міністрації та пред-

ставництва  Google Украї-
на в обласній науковій біб-
ліотеці ім. О. Гмирьова від-
булася конференція «Циф-
рове перетворення Мико-
лаївської області». Йшлося
про підвищення інвести-
ційної та туристичної при-
вабливості краю. «Цифро-
ве перетворення Микола-
ївщини — це, передовсім,
додаткові можливості для
України та світу побачити
нашу область. Багато років
говорили про те, що ми
маємо величезні перспек-
тиви, колосальний потенці-
ал, ще багато чого слід зро-
бити, але насправді цифро-
ве перетворення стало
справжнім першим кроком

до дій. Вже до кінця року
ми презентуємо інформа-
ційний портал Миколаїв-
ської області», — зазначи-
ла заступник голови об-
лдержадміністрації Окса-
на Янішевська.

Директор Google Украї-
на Дмитро Шоломко роз-
повів, що такі проекти вже
реалізуються в інших об-
ластях України: «В нас є
шанс зробити і в Миколаїв-
щині щось не менш при-
вабливе та грандіозне, вже
сьогодні ми презентуємо
сайт Ольвії, і це тільки по-
чаток. Попереду ще багато
цікавих проектів». Сайт
«Ольвія. Музей просто не-
ба» презентував миколаїв-
ський фотограф Ілля Кош-
ковський та розповів про
взаємозалежність розвит-
ку туризму області із за-
стосуванням цифрових

технологій. Проект викона-
но в 5D форматі, тобто ко-
ристувачу надається мож-
ливість максимально від-
чути свою присутність в
Національному заповідни-
ку, побачити Ольвію з усіх
боків. Сайт насичений ці-
кавою історичною інфор-
мацією, тож виконує освіт-
ньо-просвітницьку місію.

А Вознесенський мі-
ський голова Віталій Лу-
ков представив цифрове
перетворення рідного міс-
та. Зокрема, вже вдалося
успішно реалізувати про-
ект «Безпечне місто», за-
пустити багатофункціо-
нальний міський портал
та розпочати низку осві-
тянських заходів для мо-
лоді. В. Луков перекона-
ний, що тільки публіч-
ність, відкритість та про-
зорість у роботі влади

дасть можливість опера-
тивно вирішувати нагаль-
ні проблеми та працювати
на випередження.

Представник Google Ук-
раїна Олег Якимчук розпо-
вів про основні аспекти
проекту: освітянська місія,
створення карт, веб-сайтів
та онлайн-турів. Він подя-
кував обласній владі за ак-
тивну підтримку та допо-
могу в реалізації проекту.
По закінченню конферен-
ції учасники визначили
завдання наступного етапу
проекту — забезпечити
розміщення всіх туристич-
них об’єктів, пам’яток істо-
рії та культури на картах
Google, а також відкрити
можливості цифрових тех-
нологій для ВНЗ Микола-
ївщини та запровадити ін-
струменти Google в на-
вчальний процес.

Туриста приваблять цифрою 
ТЕХНОЛОГІЇ. У Миколаєві представлені проекти 
позиціювання краю

ТОВ МЖК «Оболонь» 

Повідомляє, що за адресою: перетин вулиць Боженко (Казимі-
ра Малевича) та Лабораторної в Голосіївському районі м. Києва
розпочато будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудо-
ваними приміщеннями.

Проект будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудо-
ваними приміщеннями на перетині вулиць Боженко (Казиміра Ма-
левича) та Лабораторної в Голосіївському районі м. Києва роз-
роблено у відповідності до чинних будівельних норм та правил
проектування (БНІП), на підставі рішення Київської міської ради
від 10.07.2003 № 638-1/798, містобудівних умов та обмежень, зав-
дання на проектування, технічних умов на приєднання до міських
інженерних мереж.

Проектом передбачається повний благоустрій прилеглої тери-
торії, облаштування дитячих майданчиків, озеленення території.

Замовник будівництва: ТОВ «Молодіжний житловий комплекс
«Оболонь», т. 414 86 97, 426 72 68.

Генпідрядник: ДП «Портал», т. 414 87 01.
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Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

НАПЕРЕДОДНІ МИКОЛАЯ.
Юні українці з Канади, Австра-
лії, США, Німеччини, Бельгії та
Великобританії, об’єднані в ла-
вах Спілки української молоді,
зібрали та передали подарунки
для своїх ровесників в Україні,
батьки яких виконують бойові
завдання в зоні АТО, повідом-
ляє медіа-портал української ді-
аспори. 

Гостинці доправлять до різ-
них областей, де діють місцеві
організації СУМ, зокрема в Ка-
луш, Львів, Тернопіль, Хмель-
ницький, Чернігів, Сквиру,

Бобринець, Дніпропетровськ
та Київ.

Загалом СУМівці зібрали по-
над 700 пакунків з одягом, взут-
тям, шкільним приладдям й со-
лодощами та понад 12 000 до-
ларів, що дасть змогу закупити
ще майже 800 подарунків.

У першу чергу такі подарунки
передадуть дітям, батьки яких
загинули на сході країни, оборо-
няючи незалежність та терито-
ріальну цілісність нашої держа-
ви, дітям з особливими потре-
бами, чиї батьки перебувають в
зоні АТО. Крім дітей з сімей вій-
ськових, гостинці отримають і
малюки з родин вимушених пе-
реселенців.

Юні діаспоряни зібрали подарунки 
для дітей військових 

Гостинці підгадали саме до свята Миколая


