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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 25 листопада 2015 року
USD 2394.9241   EUR 2550.8337      RUB 3.6496     /    AU 257789.63      AG 3386.42      PT 202850.07     PD 131241.84

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА ЧЕТВЕР, 26 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ №221 (5595)
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ВШАНУВАННЯ

Ініціативу громадськості про присвоєння
звання Героя України тележурналістові
Ігорю Александрову (посмертно)
підтримала відповідна комісія 
при Президентові України

ЦИФРА ДНЯ

«Нафтогаз» гарантує
транзит до Європи 

ПОЗИЦІЯ. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз Украї-
ни» на виконання доручення уряду вибирає весь раніше оплаче-
ний обсяг російського газу для потреб українських споживачів і
надалі планує забезпечувати переважно транзит палива україн-
ською територією для європейських споживачів. Про це йдеться у
відповідній заяві компанії. За поточними угодами з «Газпромом»
вітчизняна компанія планує надалі контрактувати російський газ
у міру необхідності, залежно від рівня споживання в Україні і з ура-
хуванням пропозицій на європейському ринку. До цього часу «На-
фтогаз» прийматиме російський газ лише для транспортування в
Європу, — передає УНІАН текст заяви. При цьому, як наголосили
в «Нафтогазі», Україна транспортуватиме російський газ для єв-
ропейських споживачів, повністю дотримуючись умов контракту.
«За останні півтора року ми засвідчили, що можемо забезпечува-
ти безперебійний транзит російського газу, незалежно від того,
постачають його для України чи ні. І в літній, і в зимовий сезон»,
— наголошено в заяві НАК «Нафтогаз України».

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ПАВЛЕНКО:
«Щоб агропромисловий

комплекс запрацював
на повну потужність,
необхідне комплексне
реформування галузі.

Роздержавлення —
дієвий вихід 
із ситуації».

Міністр аграрної політики і продовольства про
масштабне роздержавлення, яке має відновити
економічну активність компаній та забезпечити
земельні права трудових колективів

43% українців, 
за даними Київського міжнародного

інституту соціології, вважають, що
децентралізація допоможе врегулювати

конфлікт на сході країни
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ФІНАНСИ

Експерти не вважають
двомісячне незначне зростання
обсягів валютних депозитів
тенденцією і поверненням довіри
населення до банків

Якщо завтра скасують
трудові книжки

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО. «Урядовий кур’єр» дізнався, 
як у такому разі слід діяти працівникові, роботодавцеві,
спеціалістам Пенсійного фонду

К
ол

аж
 С

ві
тл

ан
и 

С
К

Р
Я

Б
ІН

О
Ї

Грудень буде гарячим для реформ
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Для активізації перетворень Прем’єр попросив парламент
підтримати бюджетні, приватизаційні та податкові ініціативи уряду

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Цього разу Прем’єр-міністр
Арсеній Яценюк виніс на об-

говорення три теми: відновлення
мовлення в зоні АТО, інфра -

структурних проектів на терито-
рії Донецької та Луганської об-
ластей, аналіз проектів законів
про реструктуризацію заборгова-
ності для фізичних і юридичних
осіб. Однак перед заслуховуван-
ням тематичних звітів-презента-

цій глава уряду зробив кілька
важливих заяв. Так, Кабінет Мі-
ністрів запровадив заборону на
всі транзитні перельоти для всіх
російських авіакомпаній через
авіаційний простір України. «Ук-
раерорух має повідомити про це

Росію. Заборону для військових
літаків уже здійснили. Зараз ця
заборона стосується всієї цивіль-
ної авіації РФ і всіх їхніх авіа-
компаній», — сказав Прем’єр,
до давши, що ні для кого винятків
у цьому питанні не буде. 

Він пояснив, що рішення зу-
мовлене загостренням військової
та зовнішньополітичної ситуації.
За цих умов Росія може ви-
користати український
авіапростір для зовнішніх
провокацій. 2
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ДОКУМЕНТИ

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 листопада 2015 р. № 1206-р
Київ

Про затвердження перспективного плану формування 
територій громад Київської області

1. Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
затвердити перспективний план формування територій громад Київської області, що додається.

2. Київській обласній державній адміністрації продовжити роботу з підготовки пропозицій про внесення змін
до плану, затвердженого цим розпорядженням, та внесення таких пропозицій в установленому порядку на розгляд
Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2015 р. № 1206-р

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
формування територій громад Київської області

1. Графічна частина (карта Київської області)

2. Перелік спроможних територіальних громад Київської області
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Назва територіальної 
громади 

Код населеного пункту 
— адміністративного  
центру територіальної 

громади згідно з 
КОАТУУ 

Назва населеного пункту — 
адміністративного центру 
територіальної громади 

Назва району чи міста 
обласного значення, 
до якого входить 

адміністративний центр 
територіальної громади 

Узинська 3220410500 м. Узин Білоцерківський район 
Богуславська 3220610100 м. Богуслав Богуславський район 
Медвинська 3220683201 с. Медвин —“— 
Вороньківська 3220881701 с. Вороньків Бориспільський район 
Мирненська 3220885701 с. Мирне —“— 
Пісківська 3221055600 смт Пісківка Бородянський район 
Великодимерська 3221255200 смт Велика Димерка Броварський район 
Калитянська   3221255500 смт Калита —“— 
Рожнівська 3221287201 с. Рожни —“— 
Гребінківська 3221455500 смт Гребінки Васильківський район 
Димерська 3221855300 смт Димер Вишгородський район 
Пірнівська 3221886801 с. Пірнове —“— 
Володарська 3221655100 смт Володарка Володарський район 
Згурівська 3221955100 смт Згурівка Згурівський район 
Іванківська 3222055100 смт Іванків Іванківський район 
Кагарлицька 3222210100 м. Кагарлик Кагарлицький район 
Бишівська 3222780601 с. Бишів Макарівський район 
Миронівська 3222910100 м. Миронівка Миронівський район 
Українська 3223110500 м. Українка Обухівський район 
Поліська 3223556100 смт Красятичі Поліський район 
Рокитнянська 3223755100 смт Рокитне Рокитнянський район 
Ставищенська 3224255100 смт Ставище Ставищенський район 
Таращанська 3224410100 м. Тараща Таращанський район 
Тетіївська 3224610100 м. Тетіїв Тетіївський район 
Яготинська 3225510100 м. Яготин Яготинський район 
Бучанська 3210800000 м. Буча м. Буча 
Гостомельська 3210945900 смт Гостомель м. Ірпінь 
Обухівська 3211600000 м. Обухів м. Обухів 
Ржищівська 3211300000 м. Ржищів м. Ржищів 

 
 

 

Біловодський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідачів по справах за по-
зовами ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості:

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя Т.І. Котормус) викликає в судове засідання у справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у
якості відповідача:

- Ковтун Олег Вікторович, останнє місце проживання: 86100,
Донецька обл., м.Макіївка, пос.Комсомоль, вул.Малошенко, 2.
Судове засідання призначено на 30 листопада 2015 року об
11-00 год.

- Зудін Анатолій Ігорович, останнє місце проживання: 86106,
Донецька обл., м.Макіївка-7, с.Калініна, вул. Тегеранська,8/2. Су-
дове засідання призначено на 30 листопада 2015 року об 11-30
год.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа згідно з
вимогами ЦПК України може бути розглянута за їх відсутності.

Комсомольський районний суд повідом-
ляє, що 01.12.2015 року о 09-45 год., суддя
Радченко Г. А. розглядає цивільну справу за
позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «ОТП Факторинг Україна» до Во-
ронової Наталії Григорівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Просимо відповідача Воронову Наталію
Григорівну з’явитися до суду за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 414
на вказані дату та час. У випадку неявки від-
повідача справа буде розглянута у його від-
сутність.

Троїцький районний суд Луган-
ської області викликає як відпові-
дача у судове засідання Кшуташ-
вілі Олександра Олександровича
по справі № 433/1625/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного
товариства «БМ БАНК» до Кшу-
ташвілі Олександра Олександро-
вича про стягнення боргу.

Засідання відбудеться 02
грудня 2015 року о 14 год. 10 хв.
за адресою: Луганська область,
смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

У разі неявки суд розглядатиме
справу без Вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Сватівський районний суд Лу-
ганської області, розташований за
адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги,
34, викликає: Борзяк Дмитра Ана-
толійовича, Борзяк Марину Григо-
ріївну, як відповідачів в судове за-
сідання по цивільній справі 
№ 426/4651/15-ц за позовом ПАТ
«Креді Агріколь Банк» до Борзяк
Дмитра Анатолійовича, Борзяк
Марини Григоріївни про стягнення
заборгованості, що відбудеться 01
грудня 2015 року о 10-00 год.

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

Суддя Река А. С.

Токмацький районний суд За-
порізької області повторно викли-
кає в судове засідання на 09.00
год. 30 листопада 2015 року до
Токмацького районного суду (За-
порізька область, м. Токмак, вул.
Леніна, 28, каб. №10) Боцюн Ан-
дрія Валерійовича, 17.07.1982 р. н.,
який проживає за адресою: До-
нецька область, Старбешівський
район, смт Новий світ, вул. Про-
мислова, 8, кв. 17, в якості відпо-
відача у цивільній справі за позо-
вом Боцюн Олесі Олександрівни
до Боцюн Андрія Валерійовича
про розірвання шлюбу. В разі не-
явки в судове засідання справа
буде розглянута в його відсутність
за наявними в справі доказами. 

Суддя І. Г. Ушатий

Розгляд цивільної справи

№128/3306/15-ц за позовом пуб-

лічного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Скайд» до

Путь Олександра Юрійовича про

стягнення коштів в порядку рег-

ресу в розмірі 13585 грн 04 коп.

призначено на 14 год. 00 хв. на 02

грудня 2015 року та відбудеться в

приміщенні Вінницького район-

ного суду Вінницької області за

адресою: м. Вінниця, вул. Винни-

ченка, 29, суддя О.І. Бондаренко.

В приміщенні Шевченківського
районного суду м. Запоріжжя в к.38
(зал №5) 04.12.2015 року о 16-00 го-
дині відбудеться судове засідання по
цивільній справі №336/6943/15, пр.
№2/336/3375/2015 за позовом Ми-
зина Андрія Анатолійовича до Ніка
Андрія Кузьмича про визнання фі-
зичної особи такою, що втратила
право користування житловим при-
міщенням. В судове засідання ви-
кликається відповідач: Ніка Андрій
Кузьмич, 20.08.1935 р.н., адреса ре-
єстрації: м. Запоріжжя, провул. Ти-
распольський, буд.18. В разі неявки
справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача у порядку заочного
розгляду. 

Суддя Артемова Л.Г.

Троїцький районний суд Луган-
ської області викликає як відпові-
дача у судове засідання Горба-
тюка Сергія Григоровича, Горба-
тюк Галину Миколаївну по справі
№ 433/2119/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства
«БМ БАНК» до Горбатюка Сергія
Григоровича, Горбатюк Галини
Миколаївни про стягнення боргу.

Засідання відбудеться 02
грудня 2015 року о 14 год. 20 хв.
за адресою: Луганська область,
смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

У разі неявки суд розглядатиме
справу без Вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті викликає як відповідача Гапішко Сабіну Володими-
рівну в судове засідання, яке відбудеться  27.11.2015 року
о 10-30 годині у приміщенні Вознесенського міськрайон-
ного суду Миколаївської області за адресою: Миколаїв-
ська область, м. Вознесенськ, вулиця Кібрика, будинок
11, кабінет 18, в якому відбудеться слухання цивільної
справи за позовом Алєксєєвої Галини Миколаївни до
Алєксєєвої Оксани Василівни, Гапішко Сабіни Володими-
рівни про визнання права власності на земельну ділянку. 

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя Висоцька  Г.А.

17 червня 2015 року Одеським окружним адмі-
ністративним судом постановлено ухвалу по адмі-
ністративній справі №815/3238/15 за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «ГРІН ГРУП»
до Реєстраційної служби Білгород-Дністровського
міськрайонного управління юстиції Одеської об-
ласті та Приватного нотаріуса Севастопольського
міського нотаріального округу Рижкової Н.В., за
участю третьої особи без самостійних вимог ТОВ
«ЛІВЕРМАН-Україна» про визнання дій та бездіяль-
ності протиправними, зобов’язання вчинити певні
дії, якою позов залишено без розгляду.

Суддя Танцюра К. О.

01.12. 2015 р. 
11.30 — Гусєва Геннадія Борисовича (1961 р.н., реєс-

трація: м. Свердловськ, справа №408/1465/15-ц);
13.00 — Ряховську Заріну Володимирівну (1980 р. н.,

реєстрація: м. Свердловськ, спр. №408/1633/15-ц);
13.30 — Гончара (Фадєєва) Павла Степановича

(1980 р. н., реєстрація: м. Червонопартизанськ, спр.
№408/1307/15-ц);

14.00 — Ротар Геннадія Петровича (1976 р. н., реєс-
трація: м. Свердловськ, спр. №408/1636/15-ц);

14.30 — Василенко Римму Михайлівну (1968 р. н.,
реєстрація: м. Свердловськ, спр. №408/1306/15-ц);

15.00 — Мамедгусейнову Ганну Володимирівну 
(1981 р.н., реєстрація: м. Ровеньки, спр. №408/1312/15-ц);

04.12.2015 р.
9.00 — Яковенко Олександра Євгеновича (1987 р. н.,

реєстрація: м. Свердловськ, спр. №408/1459/15-ц);
9.30 — Муравйова Дмитра Олександровича (1978 р. н.,

реєстрація: м. Ровеньки, спр. № 408/1304/15-ц);
10.00 — Азьома Володимира Олександровича (1971 р. н.,

реєстрація: с. Данилівка, Біловодський р-н, Луганська обл..,
спр. №408/1298/15-ц);

10.30 — Кравченка Михайла Івановича (1954 р. н., реєстра-
ція: смт Дзержинський, Луганська обл., спр. №408/1313/15-ц);

11.00 — Килейникова Анатолія Михайловича (1948 р. н.,
реєстрація: м. Свердловськ, спр. №408/1301/15-ц);

11.30 — Ховрича Олександра Володимировича (1956
р. н., реєстрація: м. Свердловськ, спр. №408/1095/15-ц);

13.00 — Бурлуцького Олександра Петровича (1961 р. н.,
реєстрація: м. Ровеньки, спр. № 408/1094/15-ц);

13.30 — Смоленкову Наталію Семенівну (1961 р. н., ре-
єстрація: м. Ровеньки, спр. №408/1122/15-ц);

14.00 — Василенко Юлію Володимирівну (1982 р. н.,
реєстрація: м. Ровеньки, спр. №408/1099/15-ц);

14.30 — Попадіну Оксану Вячеславівну (1972 р. н., ре-
єстрація: м. Ровеньки, спр. №408/1116/15-ц);

15.00 — Калашникову Лідію Олексіївну (1956 р. н., ре-
єстрація: м. Свердловськ, спр. №408/1113/15-ц);

15.30 — Катасонову Валентину Михайлівну (1953 р. н.,
реєстрація: м. Свердловськ, спр. №408/1109/15-ц);

08.12.2015 р. 
10.00 — Фоміна Ростислава Сергійовича (1981 р. н., 

реєстрація: м. Ровеньки, спр. №408/1464/15-ц);
10.30 — Волкова Олександра Павловича (1975 р. н.,

реєстрація: м. Свердловськ, спр. №408/1461/15-ц);
11.00 — Овдієнко Леоніда Віталійовича (1975 р. н. ре-

єстрація: м. Ровеньки, спр. №408/1296/15-ц);
11.30 — Пуць Олександра Васильовича (1975 р. н., ре-

єстрація: м. Свердловськ, спр.№408/1310/15-ц);
13.00 — Алхімова Олександра Микитовича (1949 р. н.,

реєстрація: м. Свердловськ, спр. №408/1539/15-ц);
13.30 — Кондрашкіну Олену Миколаївну (1963 р.н., ре-

єстрація: м. Свердловськ, спр. №408/1541/15-ц);
14.00 — Верещагіна Олександра Геннадійовича (1979

р. н., реєстрація: м. Ровеньки, спр. №408/1544/15-ц);
14.30 — Ільїна Олексія Олександровича (1982 р. н., ре-

єстрація: м. Червонопартизанськ, спр. № 408/1546/15-ц); 
14.30 — Ільїну Ганну Сергіївну (1980 р. н., реєстрація:

м. Червонопартизанськ, спр. № 408/1546/15-ц);
15.00 — Шарига Віталія Анатолійовича (1983 р. н., ре-

єстрація: м. Ровеньки, спр. №408/1634/15-ц);
16.12.2015 р.
13.00 — Полтавець Дмитра Володимировича (1978 р.

н., реєстрація: м. Свердловськ, спр. №408/1957/15-ц);
13.00 — Полтавець Олену Сергіївну (1986 р. н., реєс-

трація: Свердловськ, спр. № 408/1957/15-ц);
13.30 — Кучеренко Андрія Олександровича (1982 р. н.,

реєстрація: м. Ровеньки, спр. №408/1783/15-ц);
14.00 — Прокоф’єву Надію Василівну (1953 р. н., ре-

єстрація: м. Свердловськ, спр. №408/1787/15-ц);
14.30 — Хомовського Олександра Володимировича

(1963 р. н., реєстрація: м. Свердловськ, спр.
№408/1792/15-ц);

15.00 — Боєва Олега Володимировича (1955 р. н.,  ре-
єстрація: м. Свердловськ, спр. №408/1796/15-ц);

15.30 — Безбородько Ігоря Альбертовича (1962 р. н.,
реєстрація: м. Свердловськ, спр. №408/1801/15-ц);

Судові засідання відбудуться в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без-
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

РЕКЛАМА, ОГОЛОШЕННЯ
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оГолоШеннЯ ПРо віДстуПленнЯ ПРАвА виМоГи тА ЗАМіну кРеДитоРА 
Оголошуємо, що відповідно до Договору про відступлення прав вимог за Договорами

купівлі-продажу квартир з розстроченням оплати від 19.11.2015 р., укладеним між
ПАТ «Укрсоцбанк», ідентифікаційний код 00039019 (надалі - Новий Кредитор) та ТОВ
«Укр соцбуд», ідентифікаційний код 33597609 (надалі - Первісний Кредитор), у відповід-
ності до ст.ст. 512-519 Цивільного кодексу України відступлені права вимоги за Догово-
рами купівлі-продажу квартир з розстроченням оплати, що розташовані за адресою:
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Григорія Сковороди, буд. №№ 1,3,5,7 (надалі – Договори) за
наступними реквізитами: Договір від 21.03.2012 р., номер в Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно (надалі - № в реєстрі) 313; Договір від 22.03.2012 р., № в реєстрі
329; Договір від 05.04.2012 № в реєстрі 1295; Договір від 17.04.2012 № в реєстрі 561; До-
говір від 19.04.2012 № в реєстрі 575; Договір від 26.04.2012 № в реєстрі 642; Договір від
27.04.2012 № в реєстрі 661; Договір від 21.06.2013 № в реєстрі 456; Договір від 18.04.2013
№ в реєстрі 12884; Договір від 26.06.2013 № в реєстрі 464; Договір від 03.07.2013 № в ре-
єстрі 494; Договір від 03.07.2013 № в реєстрі 491; Договір від 22.07.2013 № в реєстрі 544;
Договір від 22.07.2013 № в реєстрі 233; Договір від 29.07.2013 № в реєстрі 751; Договір
від 30.07.2013 № в реєстрі 582; Договір від 05.08.2013 № в реєстрі 605; Договір від
30.07.2013 № в реєстрі 582; Договір від 05.08.2013 № в реєстрі 605; Договір від 06.08.2013
№ в реєстрі 609; Договір від 09.08.2013 № в реєстрі 639; Договір від 22.08.2013 № в реєстрі
8285; Договір від 05.09.2013 № в реєстрі 686; Договір від 11.09.2013 № в реєстрі 9073;
Договір від 12.09.2013 № в реєстрі 699; Договір від 17.09.2013 № в реєстрі 723; Договір
від 18.09.2013 № в реєстрі 728; Договір від 23.09.2013 № в реєстрі 9457; Договір від
07.10.2013 № в реєстрі 766; Договір від 15.10.2013 № в реєстрі 799; Договір від 29.10.2013
№ в реєстрі 865; Договір від 31.10.2013 № в реєстрі 11085; Договір від 14.11.2013 № в ре-
єстрі 11543; Договір від 14.11.2013 № в реєстрі 11566; Договір від 22.11.2013 № в реєстрі
11907; Договір від 12.12.2013 № в реєстрі 12667; Договір від 17.12.2013 № в реєстрі 12892;
Договір від 24.12.2013 № в реєстрі 13201; Договір від 13.01.2014 № в реєстрі 7; Договір
від 21.01.2014 № в реєстрі 413; Договір від 21.01.2014 № в реєстрі 402; Договір від
27.01.2014 № в реєстрі 635; Договір від 27.01.2014 № в реєстрі 654; Договір від 25.09.2014
№ в реєстрі 7330; Договір від 06.02.2014 № в реєстрі 1038; Договір від 18.02.2014 № в ре-
єстрі 1332; Договір від 21.02.2014 № в реєстрі 122; Договір від 03.03.2014 № в реєстрі
1849; Договір від 06.03.2014 № в реєстрі 1714; Договір від 12.03.2014 № в реєстрі 1846;
Договір від 20.03.2014 № в реєстрі 2030; Договір від 10.04.2014 № в реєстрі 1526; Договір
від 17.04.2014 № в реєстрі 1637; Договір від 17.04.2014 № в реєстрі 1633; Договір від
17.04.2014 № в реєстрі 1629; Договір від 18.04.2014 № в реєстрі 1646; Договір від
23.04.2014 № в реєстрі 1686; Договір від 29.04.2014 № в реєстрі 1773; Договір від
30.04.2014 № в реєстрі 1792; Договір від 19.05.2014 № в реєстрі 2200; Договір від
19.05.2014 № в реєстрі 2204; Договір від 29.05.2014 № в реєстрі 2361; Договір від
14.07.2014 № в реєстрі 3066; Договір від 17.07.2014 № в реєстрі 3128; Договір від
17.07.2014 № в реєстрі 3131; Договір від 08.07.2014 № в реєстрі 873; Договір від
30.07.2014 № в реєстрі 3304; Договір від 30.07.2014 № в реєстрі 3304; Договір від
08.08.2014 № в реєстрі 3498; Договір від 18.08.2014 № в реєстрі 3559; Договір від
20.08.2014 № в реєстрі 3583.

Звертаємо увагу на те, що з 19.11.2015 р. разом з переходом права вимоги змінились
реквізити для проведення платежів. У зв’язку з чим, з метою подальшої взаємодії щодо
здійснення зазначених платежів, просимо покупців зазначених квартир, у яких є суми не-
сплачених платежів за Договорами купівлі-продажу, не пізніше 01.12.2015 р. звернутись
до Нового Кредитора – ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: 03150 м.Київ, вул.Ковпака, 29, тел.
+38-044-230-13-68 з оригіналами паспорта громадянина України та ідентифікаційного но-
мера.

Біловодський районний суд Луганської області викликає в якості відповідачів Бере-
жецьку Тетяну Олексіївну, Фірсову Тетяну Геннадіївну, Близнюка Віталія Юрійовича, Аку-
ленко Наталію Михайлівну, Подакіна Андрія Михайловича, Єршову Марину Сергіївну,
Мочалова Дмитра Сергійовича, Куличенко Лідію Дмитрівну, Яльницьку Ольгу Володи-
мирівну, Коніченко Оксану Анатоліївну для участі в цивільних справах за позовом ПАТ
«Дельта Банк», які відбудуться 02 грудня 2015 року: до Бережецької Тетяни Олексіївни о
13:00 годині; до Фірсової Тетяни Геннадіївни о 13:10 годині; до Близнюка Віталія Юрійо-
вича о 13:20 годині; до Акуленко Наталії Михайлівни о 13:30 годині; до Подакіна Андрія
Михайловича о 13:40 годині; до Єршової Марини Сергіївни о 13:50 годині; до Мочалова
Дмитра Сергійовича о 14:00 годині, до Куличенко Лідії Дмитрівни о 14:10 годині, до Яль-
ницької Ольги Володимирівни о 14:20 годині, до Коніченко Оксани Анатоліївни о 14:30
годині про стягнення заборгованості за кредитним договором у приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються повідомленими
про час та місце слухання справи. У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України. Суддя В. А. Карягіна

Петропавлівським районним судом Дніпропетровської

області викликається до суду:

- Казанцев Роман Михайлович (останнє відоме місце

проживання: 49000, Дніпропетровська обл., Петропавлів-

ський р-н, с. Петропавлівка, вул. Совхозна, буд. 66) на 09

годин 00 хвилин 30.11.2015 р. для участі у розгляді справи

№188/1299/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Ніколаєва І.К.

Вiдповiдач Анджеєвскi Мiрослав Вальдемар виклика-

ється в Вiнницький мiський суд Вiнницької областi 

(м. Вiнниця, вул. Грушевського, 17, зал № 18 ) на судо-

вий розгляд 17.12.2015 р. о 14 годині в  справi  за  по-

зовом Соколовської-Анджеєвської Г. В. про розiрвання

шлюбу.

Суддя О.П.Король

Відповідно до наказу МВС України від 07.11.2015 №

1399 запроваджено ліквідацію Управління Державної

служби охорони при ГУМВС України в Харківській області;

08597026; м. Харків, вул. Полтавський шлях, 20. Термін

для пред’явлення вимог кредиторами - до 19.01.2016

(«БДР» №336(31) 2015 рік).

управління Державної служби охорони при уМвс україни
в Сумській області, код ЄДРПОУ 08597003 

На підставі наказу Міністерства внутрішніх справ України від
07.11.2015 № 1399 «Про ліквідацію підрозділів Державної служби
охорони при Міністерстві внутрішніх справ» прийнято рішення
про ліквідацію Управління Державної служби охорони при УМВС
України в Сумській області та призначено ліквідатором заступ-
ника начальника Управління Кримова Євгена Леонідовича, іден-
тифікаційний номер 2694309974.

Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня
публікації даного оголошення за адресою: 40022, м. Суми, вул.
Псільська, 36, тел./факс 0542-22-71-34.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє, що: 
02 листопада 2015 року ухвалено заочне рішення:
по цивільній справі №428/3075/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства

«Дельта Банк» м. Київ до Шефер Валентини Михайлівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором;

09 листопада 2015 року ухвалено рішення:
по цивільній справі №428/9576/15-ц за позовом Ревякіна Сергія Олександровича до

Ревякіної Олени Володимирівни про розірвання шлюбу;
11 листопада 2015 року ухвалено заочне рішення:
по цивільній справі №428/9963/15-ц за позовом Кучер Уляни Григорівни до Кучера

Станіслава Олеговича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини;
11 листопада 2015 року ухвалено рішення:
по цивільній справі №428/10241/15-ц за позовом Монастирлє Олени Володимирівни

до Монастирлє Олександра Сергійовича про розірвання шлюбу.
Суддя І.О. Юзефович

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядається  цивільна справа за позовом Голишевої
А.В. до Шапор Т.Д., Шапор Д.В. про визначення додаткового строку для при-
йняття спадщини. Відповідач у справі Шапор Денис Вікторович, останнє місце
проживання: м. Горлівка, вул. Журавського, 31 викликається до суду для участі
у розгляді справи по суті на 30.11.2015 о 13.30 год.

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

Суддя Ю.В.Чернишов

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Бєляєву
Олену Володимирівну, 21.12.1980 року народження, як обвинувачену
на 10.30 годину 02 грудня 2015 року по кримінальному провадженню
№ 644/10913/15-к; №/п 1-кп/644/624/15 у відношенні Бєляєвої Олени
Володимирівни, обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3
ст. 365-2, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Місцезнаходження суду:
м. Харків, просп. Орджонікідзе, 7, каб. № 16.

Голова суду Черняк В.Г.

Державна екологічна інспекція України
оголошує конкурс щодо зарахування до кадрового резерву 

на посади державних службовців першої — другої категорії посад:
-  Голови;
- Першого заступника Голови;
- Заступника Голови.

Основні вимоги до претендентів:
- громадянство України;
- вільне володіння державною мовою;
- повна вища освіта;
- стаж державної служби чи служби в органах місцевого самовря-

дування більше п’яти років не нижче четвертої категорії посад.
Документи приймаються до 28 грудня 2015 року.
Співбесіда буде проводитись 29 грудня 2015 року об 11 год. 00 хв.

за адресою: м. Київ, Новопечерський провулок, 3, корп. 2, актова зала.
Довідки за телефоном: 521-20-46.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає:

Цивільну справу № 2/243/5042/2015 за позовом Ковальова Дмитра Вале-
рійовича до Євтушенка Євгена Вікторовича, Євтушенко Шаміран Яківни, За-
гнібеди Олександра Петровича, третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог: Відділ державної виконавчої служби Слов’янського міськрайонного
управління юстиції Донецької області, уповноважена особа Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» про визнання
права власності та виключення з акта опису та арешту.

Останнє відоме місце мешкання відповідачів Євтушенка Євгена Вікторо-
вича та Євтушенко Шаміран Яківни: Донецька область, 84122, м. Слов’янськ,
вул. Ж. Революції, буд. 11, кв. 46, останнє відоме місце мешкання відпові-
дача Загнібеди Олександра Петровича: Донецька область, 84100, м.
Слов’янськ, пров. Арамтурний, буд. 78.

Відповідачі викликаються до суду на 30 листопада 2015 року на 11 год.
30 хв. для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Ільяшевич

Тернівський міський суд Дніпропетровської області викликає до суду як
відповідача Москворецького Андрія Станіславовича, який згідно позовної
заяви зареєстрований та мешкає за адресою: Луганська область, м. Брянка,
смт Южна Ломуватка, вул. Ульянова, буд. 7, кв. 13, у цивільній справі 
№ 194/1049/15-ц за позовом Москворецької Юлії Олександрівни до Мос-
кворецького Андрія Станіславовича про розірвання шлюбу, та у цивільній
справі № 194/1037/15-ц за позовом Москворецької Ю.О. до Москворецького
А.С. про стягнення аліментів на утримання малолітньої дитини та стягнення
аліментів на утримання жінки, з якою проживає дитина.

Судові засідання відбудуться 10 грудня 2015 року о 09 годині 00 хвилин
та о 09 годині 20 хвилин в приміщенні Тернівського міського суду Дніпро-
петровської області за адресою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15-а.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області пропонує Москво-
рецькому Андрію Станіславовичу надати до суду письмові пояснення, запе-
речення та всі наявні у нього докази у справі. Після оголошення в пресі
відповідач вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.
У разі неможливості бути присутнім у судовому засіданні він зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки в судове засідання. Також суд роз’яс-
нює відповідачеві, що у разі неявки в судове засідання відповідача, справа
буде розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами при за-
очному розгляді справи.

Суддя І. П. Пономаренко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акціо-
нерний банк «Експрес-Банк» до Сердюк В.С. про стягнення боргу.

Відповідач по справі Сердюк Віктор Сергійович, зареєстрований за адресою;
Донецька обл., м. Горлівка, Микитівський р-н, с. Зайцеве, вул. Загорського, б.
24, викликається на 08.00 год. 02.12.2015 р. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Сидоренко І.О.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає Стефанову Ната-
лію Володимирівну та Стефанову Єлизавету Юріївну, які зареєстровані за ад-
ресою: кв. Степний, буд. 18, кв. 256, м. Луганськ, як відповідачів у цивільній
справі за позовом Стефанова Георгія Юрійовича до Стефанової Наталії Во-
лодимирівни, Стефанової Єлизавети Юріївни про визнання права власності
на спадщину, в судове засідання, яке відбудеться 04.12.2015 р. о 09:00 год.
в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Радянська, 38, каб. 7.

У разі неявки в дане судове засідання справа буде розглянута без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М.І. Суббота

Старобільський районний суд Луганської області викликає Кашицина Євгена
Сергійовича, який мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Пет-
ровського, буд. 55, кв. 53, як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№2/431/2431/15р. за позовом Кашицина Олега Євгеновича до Кашицина Євгена
Сергійовича про визнання права власності у порядку спадкування, яке відбу-
деться 02 грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська обл., м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38 а.

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

Суддя О. В. Форощук

Комсомольський районний суд повідомляє, що 01.12.2015 року о
10:00 год. суддя Радченко Г. А. розглядає цивільну справу за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна»
до Бондаренко Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Просимо відповідача Бондаренко Олену Анатоліївну з’явитися до
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 414 на вка-
зані дату та час. У випадку неявки відповідача, справа буде розглянута
у його відсутність.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості
відповідача Тітова Андрія Валентиновича, 20.03.1970 р.н. (Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 81/25) у судове засідання з
розгляду цивільної справи № 428/4213/15ц за позовом Тітової Ірини
Олександрівни до Тітова Андрія Валентиновича про надання дозволу
на виїзд за межі України, яке відбудеться 04.12.2015 року о 13 год. 00
хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Леніна, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г. Д. Скочій

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості відпові-
дача Дашевського Олександра Геннадійовича, 20.02.1976 р. н. (Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, буд. 33, кв. 77) у судове засідання
з розгляду цивільної справи № 428/2977/15ц за позовом Дашевської Тетяни
Володимирівни до Дашевського Олександра Геннадійовича про усунення пе-
решкод в користуванні правом приватної власності шляхом зняття з реєстра-
ційного обліку, яке відбудеться 01.12.2015 р. о 15 год. 00 хв. у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19. У разі неявки
на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г.Д. Скочій

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Маріуполь,
пр. Металургів, 231) розглядає цивільну справу за позовом Потапової Наталі Вікторівни
до Потапова Віталія Сергійовича про стягнення аліментів на утримання дитини.

Відповідач по справі Потапов Віталій Сергійович, останнє місце проживання в м.
Амвросіївка Донецької області по вул. Чапаєва, буд. 13, викликається о 08:15 годині
30 листопада 2015 року та о 08:15 годині 03 грудня 2015 року до суду, кабінет № 14,
15 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя О.О. Хараджа

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що кримі-
нальне провадження № 1-кп/243/581/2015 по обвинуваченню Попова Олек-
сандра Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України - призначено до підготовчого розгляду
на 30.11.2015 року о 09:30 год., на 03.12.2015 року о 14:00 год., на 07.12.2015
року о 09:30 год. за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добро-
вольського, 2 (2 поверх).

Явка обвинуваченого Попова Олександра Володимировича, 25.11.1978 року
народження, зареєстрованого: м. Горлівка Донецької обл., вул. Матросова б.
30 - є обов’язковою. При собі мати паспорт.

Суддя Руденко Л.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Артемівськ, вул. Ар-
тема, 5) розглядає цивільну справу за скаргою ПАТ «ПУМБ» на діяльність Відділу дер-
жавної виконавчої служби Єнакіївського міського управління юстиції у Донецькій
області.

Боржник Доренська Оксана Володимирівна (останнє відоме суду місце реєстрації
за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Комуністична, буд. 45, кв. 33) викли-
кається на 30 листопада 2015 року на 10:00 годину до суду, каб. 204, для участі в роз-
гляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Медінцева Н.М.

Артемівський міcькрайонний суд Донецької області (84500, м. Артемівськ, вул. Артема,
5) розглядає цивільні справи за заявою ПАТ «Акцент Банк» до Кротова Анатолія Мико-
лайовича, Мороз Світлани Миколаївни.

Відповідачі: Кротов Анатолій Миколайович (останнє відоме суду місце реєстрації за
адресою: 84545, Донецька область, м. Соледар, вул. Леніна, буд. 1-А, кв. 503-504), Мороз
Світлана Миколаївна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84562, Донецька
область, Артемівський район, с. Відродження, вул. Нова, буд. 25) викликаються 30 лис-
топада 2015 року на 10:10 годину до суду, каб. 204, для участі в розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за їх відсутності.

Суддя Медінцева Н.М.

ПовісткА ПРо виклик обвинувАчених
Обвинувачені: Кожемяко Роман Іванович, що мешкає за адресою: Донецька обл. м. Єна-

кієве, вул. Барикадна, 7/1; Гура Сергій Олексійович, що мешкає за адресою: Донецька обл.
м. Вуглегірськ, вул. Харківська, 29; Черних Світлана Сергіївна, що мешкає за адресою: До-
нецька обл. м. Єнакієве, вул. Айвазовського, 16; Арестов Юрій Вікторович, що мешкає за ад-
ресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, 166; Мельник Роман Володимирович, що
мешкає за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Комуністична,51/4; Виноградов Владис-
лав Вікторович, що мешкає за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Леніна, 213, на під-
ставі ст. ст. 9,135, 137,314 КПК України викликаються на 30 листопада 2015 року на 13:30
годину до Артемівського міськрайонного суду (м. Артемівськ Донецької області, вул. Артема,
5, кімн. 313) для участі у підготовчому судовому засіданні у кримінальному провадженні 
№ 219\6559\2015-к, 1кп\219\518\2015 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Радченко Л.А.

Комсомольський районний суд повідомляє, що 01.12.2015 року о
10:15 год. суддя Радченко Г. А. розглядає цивільну справу за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна»
до Куксенка Геннадія Петровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Просимо відповідача Куксенка Геннадія Петровича з’явитися до суду
за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 414 на вказані
дату та час. У випадку неявки відповідача, справа буде розглянута у
його відсутність.
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реклама. оголошення
Кузнецовський міський суд Рівненської області

викликає Тюренкова Михайла Михайловича, ос-
таннє відоме місце проживання якого значиться: м.
Донецьк, Кіровський р-н, вул. Волжська, буд. № 5,
як відповідача по справі за позовом Дєнєжкіної На-
талії Олександрівни до Тюренкова Михайла Михай-
ловича про позбавлення батьківських прав, яка
призначена до розгляду на 7 грудня 2015 року о
13.00 год. в приміщенні Кузнецовського міського
суду Рівненської області за адресою: 34400, м. Куз-
нецовськ, м-н Будівельників, 3. У разі неявки до
суду відповідач повинен повідомити суду причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутності на підставі наявних в справі доказів.

Суддя М.І. Ковтунович

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Луняченко Леоніда Анатолійовича про стягнення за-
боргованості.

Відповідач Луняченко Леонід Анатолійович, мешкає
за адресою: м. Донецьк,  вул. Кірова, 105/1, Донецька
обл. Викликається на 11.12.2015 року о 08.30 год. до
Красноармійського міськрайоного суду Донецької об-
ласті, до каб. № 3, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Токарєв А.Г.

Втрачене свідоцтво на право власності на
житло від 20.03.1998 р. №6791, видане Управлінням
міського майна, на квартиру, розташовану за адре-
сою: Донецька обл., м. Маріуполь, б-р Шевченка,
буд. 309, кв. 3, яка належить Черняк Євгену Олек-
сандровичу, Черняк Валентині Іванівні, Черняк Сер-
гію Євгеновичу, вважати недійсним.

Втрачений біржовий контракт №25743 від
17.09.1999, виданий Маріупольською універсаль-
ною товарною біржею на 1/3 частину квартири, роз-
ташованої за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь,
б-р Шевченка, буд. 309, кв. 3, на ім’я Черняк Вален-
тини Іванівни, 

вважати недійсним.

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду Донецької
області знаходиться цивільна справа №2/235/4266/15 за позовом
Стрелець Людмили Анатоліївни до Стрелець Івана Анатолійовича про
надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди
батька.

Відповідач Стрелець І.А., що зареєстрований по вул. Островського,
19/71, Кіровський район, м. Донецьк, викликається до Красноармій-
ського міськрайонного суду Донецької області, кабінет №6 (вул.
Горького, 20, м. Красноармійськ Донецької області) на 04 грудня
2015 р. на 13.00 год. для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо позову.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута без його участі.

Суддя Т. В. Стоілова
Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено про-

вадження у справах за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення
заборгованості до:

Гура Вікторії Анатоліївни (м. Донецьк, вул. Павших Комунарів,
буд. 86, кв.), справа № 1986/15;

Минаєва Олексія Олександровича (АРК., м. Краснопере-
копськ, мікрорайон 8, буд. 5, кв.), справа № 2041/15;

Полупан Сергія Анатолійовича (Доненька область, м. Старо-
бешеве, вул. Чкалова, буд. 17, кв.) та Полупан Ольги Валеріївни
(м. Донецьк, вул. Артемівська, буд. 272), справа № 2074/15;

Пономаренко Максима Володимировича (м. Донецьк, вул. Ок-
тября, буд. 12-а, кв.) та Пономаренко Олени Григорівни (м. До-
нецьк, вул. Октября, буд. 12-а, кв.), справа № 2075/15;

Ступакова Володимира Васильовича (м. Донецьк, вул. Калі-
ніна, буд. 149), справа № 2121/15;

Кістанкіна Іллі Анатолійовича (м. Донецьк, пр. Грінкевича, буд.
5, кв.) та Бондара Геннадія Івановича (м. Донецьк, вул. Церетелі,
буд. 10, кв.), справа № 2122/15;

Шкурко Сергія Сергійовича (м. Донецьк, вул. Ген. Мак. Ко-
зиря, буд. 39, кв.), справа № 2123/15;

Дмитрієва Дениса Сергійовича (Донецька область, м. Макі-
ївка-19, вул. Трояновського, буд. 77, кв. -), справа № 2131/15;

Левченка Ігоря Юрійовича (Донецька область, м. Горлівка, пр.
Перемоги, буд. 72, кв.), справа № 2132/15;

Шевченка Тараса Григоровича (Донецька область, м. Хар-
цизьк, м-н Металургів, буд. 48, кв.), справа № 2133/15; 

Ільченка Володимира Павловича (Донецька область, м. Хар-
цизьк, вул. Чумака, буд. 50, кв.), справа № 2134/15; № 2135/15;

Хомічук Оксани Олександрівни (м. Донецьк, вул. Яковлева,
буд. 10, кв.), справа № 2155/15;

Малина Євгенії Геннадіївни (Донецька область, м. Іловайськ,
вул. Комова, буд. 115, кв.), справа № 2189/15.

З позовом можна ознайомитися, звернувшись до третейського
суду за телефоном (044) 5168718 або ел. поштою за адресою:
ts@aub.org.ua. Судове засідання відбудеться 08.12.2015 р. о 10.00
год. за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, к. 811. Це ого-
лошення розміщене також на сайті третейського суду
tretsud.aub.org.ua.

У випадку неявки відповідачів справа може бути розглянута
за їх відсутності.

Третейський суддя В.М. Ярошовець

Згідно з наказом МВС України від 07.11.2015 р. 
№ 1399 ініційована ліквідація як юридичної особи Уп-
равління Державної служби охорони при ГУМВС Ук-
раїни в Донецькій області (Ідентифікаційний код
юридичної особи: 08596860, юридична адреса:
84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Гвар-
дійців Кантемирівців, 1 А). Відомості про те, що УДСО
при ГУМВС України в Донецькій області перебуває в
стані припинення, внесені до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб і фізичних осіб — підпри-
ємців «17» листопада 2015 року.

Заяви кредиторів ліквідаційною комісією прийма-
ються впродовж двох місяців з дати офіційного оп-
рилюднення відомостей про розпочату процедуру
ліквідації (припинення) юридичної особи.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області знаходиться цивільна справа за позовом
Череди Володимира Петровича до Вигівської Лілії Сергі-
ївни про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає в якості відповідача по вказаній справі Вигівську
Лілію Сергіївну, останнє відоме місце проживання: Ки-
ївська область, м. Бровари, вул. М. Лагунової, буд. 17,
кв. 43.

Розгляд даної справи відкладено на 09 год. 30 хв. 03
грудня 2015 року та відбудеться у залі суду за адресою:
м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213.

Суд попереджає, що у випадку повторної неявки дана
справа буде розглянута у відсутності відповідача за на-
явними в справі матеріалами з постановленням заочного
рішення.

Суддя Н. М. Петришин

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими на-
ступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів: серія АІ: 7961724, 7465566, 7808749, 7815846, 7985911,
7997753, 6904512, 7970425, 3811854-3841855; серія АЕ: 3221604, 3219224,
3225493, Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія: 10874426, 11267863, 11267887,
11272925, 11264595 11264611, 11264618, 10868475, 11267823, 11267845,
11275952, 11275965, 11284244,11284272, 10864223, 11282216, 10881360,
11272997, 10865124, 10590973, 11288127, 11256363, 10874957, 11256186,
11274517, 10881426-10881429, 11264607-11264608, 11264755-11264765,
11264768-11264772; Зелена Картка Європа, Росія: 10896089, 10851999, 11482849,
10852622, 10617371, 10617004, 10891494, 10850210, 11251190-11251191; добро-
вільне страхування відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за
кордон: 1962835, 1976362, 1986755, 1911724, 1928767, 1952103, 1952019, 1870730,
1870733, 1981909, 1915776, 1958740, 1938050, 1867360, 1959656, 1867330,
1921880, 1938795, 1989222, 1989235, 1989244, 1989583, 1921516. 1921522,
1940191, 1921241, 1940188, 1921444, 1921500, 1940468, 1872605, 1872615,
1872619, 1872635, 1872934, 1872941, 1872965, 1895386, 1895395, 1895404,
1872713, 1872729, 1895424, 1966091, 1966097, 1966100, 1966103, 1966114,
1923391, 1923397, 1923841, 1947552, 1979759, 1965573, 1942371, 1940932,
1777678, 1941630, 1756899, 1756905, 1770925, 1828901, 1938089, 1949326,
1949333, 1629455, 1629986, 1949274, 1940095, 1896658, 1981744-1981746,
1959995-1959996, 1981890-1981892, 1981894-1981895, 1981901-1981905, 1915780-
1915781, 1913033-1913034, 1867379-1867392, 1978439-1978440, 1989554-1989555,
1940442-1940451, 1921247-1921248, 1872607-1872609, 1872612-187261З, 1872626-
1872628, 1872930-1872932, 1872562-1872563, 1895153-1895154, 1966111-1966112,
1992216-1992235, 1727372-1727379,2096602-2096608.

Шановна Петрова Юлія Вікторівна (реєстраційний
номер облікової картки платника податків за даними
Державного реєстру фізичних осіб-платників податків —
3086316208), яка зареєстрована за адресою: поштовий
індекс 50064, вул. Каткова, буд. № 33, кв. 28, м. Кривий
Ріг, Дніпропетровська область, Україна, просимо Вас
найближчим часом надати до ТОВ «Альтер Его ЛТД», код
ЄДРПОУ 20301175, адреса: 53700, смт Широке Широків-
ського району Дніпропетровської області, вулиця Спор-
тивна, будинок, 11 а, т/ф (05657) 22737, 0974406801,
письмово реквізити банківської установи для перераху-
вання коштів, що належать Вам, як відчужена частка у
статутному фонді Товариства, відповідно до поданої
заяви від 30.10.2014 року та Протоколу № 3 від
30.10.2014 року.

Графік роботи Товариства «Альтер Его ЛТД»: понеді-
лок-п’ятниця з 8 години по 17 годину щоденно окрім
святкових та вихідних — суботи та неділі.

Апеляційний суд Одеської області викликає як відпо-
відачів Будняк Костянтина Михайловича, Будняк Клавдію
Михайлівну, Будняк Леоніда Костянтиновича та Будняк
Світлану Костянтинівну, що 7 грудня 2015 року о 15 год.
00 хв. в залі судового засідання апеляційного суду Оде-
ської області (м. Одеса, вул. Гайдара, 24а) відбудеться су-
дове засідання по цивільний справі № 22ц/785/10167/15
за позовом Платонова Валерія Івановича до Будняк Кос-
тянтина Михайловича, Будняк Клавдії Михайлівни, Будняк
Леоніда Костянтиновича, Будняк Світлани Костянтинівни,
третя особа: Третя регіональна філія Суворовського
району Одеської спеціалізованої Біржі нерухомості — про
визнання договору купівлі-продажу дійсним.

У разі неявки в судове засідання справа може бути
розглянута за відсутністю відповідачів Будняк К.М., Буд-
няк К.М., Будняк Л.К., Будняк С.К.

Суддя Л.А. Гірняк

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кушнір
Юлію Володимирівну, Кушніра Арсентія Ігоровича, Кушніра Ан-
дрія Ігоровича, Кушніра Богдана Ігоровича (останнє відоме
місце проживання: м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 153/97) 
як відповідачів у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/2112/2015 (463/4648/15-ц) за позовом Зіньківа Воло-
димира Богдановича до Кушнір Юлії Володимирівни, Кушніра
Арсентія Ігоровича, Кушніра Андрія Ігоровича, Кушніра Богдана
Ігоровича, третіх осіб: Личаківського районного відділу Дер-
жавної міграційної служби у м. Львові Головного управління
Державної міграційної служби у Львівській області, органу
опіки і піклування Личаківської районної адміністрації Львів-
ської міської ради про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням та зняття з реєс-
трації обліку, що відбудеться 1 грудня 2015 р. о 15 год. 30 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого,
16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідачів у вказане судове засідання суд
розглядатиме справу без їх участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Гирич С.В.

Тлумацький районний суд Івано-Франківської
області викликає в судове засідання як відповідача
Круп’яка Віталія Івановича, 11.11.1984 р.н., ос-
тання відома адреса проживання: с. Грушка Тлу-
мацького району Івано-Франківської області, по
справі № 353/1055/15-ц за позовом ПАТ «Електро»
в особі філії Івано-Франківського управління ПАТ
«Електро» до Круп’яка В.І. про стягнення боргу за
договором позики.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлу-
мацького районного суду Івано-Франківської області
за адресою: Івано-Франківська область, м. Тлумач,
вул. Винниченка, 14а, 8 грудня 2015 року о 09 год.
00 хв.

Неявка в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення про причини неявки не є пере-
шкодою для розгляду справи.

Суддя У.Ю. Луковкіна

В провадженні Селидівського міського суду Донецької об-
ласті, що розташований за адресою: 85400, м. Селидове, вул.
Пушкіна, буд. 4, перебувають цивільні справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку
Росії» до Бунятова Мехман Ейваз огли, Валієва Асіф Ельман
огли про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі у справі № 242/4448/15-ц Бунятов Мехман
Ейваз огли, 20.03.1959 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Антропова, буд. № 4
та Валієв Асіф Ельман огли, 29.09.1974 року народження,
який зареєстрований за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Ок-
тябрська, буд. № 6, викликаються для участі у відкритому су-
довому засіданні, призначеному на 30 листопада 2015 року о
13 годині 00 хвилин до суду в залі Селидівського міського
суду Донецької області № 5.

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

Суддя Хацько Н.О.

Постійно діючим третейським судом при АУБ пору-
шено провадження у справах за позовом ПАТ «Універсал
Банк» про стягнення заборгованості до:

Мірошнікова Олексія Степановича (29.03.1955 р.н., за-
реєстрований: 94323, Луганська область, Перевальський
район, м. Зоринськ, кв. 40 лет Побєди, буд. 10, кв.) та
Мірошнікової Наталії Олексіївни (19.09.1954 р.н., заре-
єстрованої: 94323, Луганська область, Перевальський
район, м. Зоринськ, вул. Матросова, буд.).

З позовом можна ознайомитися, звернувшись до тре-
тейського суду за телефоном (044)5168718 або ел. по-
штою за адресою: ts@aub.org.ua. Судове засідання
відбудеться 30.11.2015 р. о 10.15 год. за адресою: 
м. Київ, вул. М. Раскової, 15, к. 811. Це оголошення роз-
міщене також на сайті третейського суду
tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідачів справа
може бути розглянута за їх відсутності.

Третейський суддя О.П. Волошинович

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядаються
цивільні справи: за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «ПриватБанк» до Рябчука
Миколи Михайловича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором в розмірі 30242,15 грн.; за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Козака Владислава Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором в роз-
мірі 11241,23 грн.

Відповідач Рябчук М.М. викликається до каб. № 6 суду
на 2 грудня 2015 року о 10 годині 30 хвилин для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідач Козак В.О. викликається до каб. № 6 суду на
2 грудня 2015 року о 10 годині 00 хвилин для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів справи
будуть розглянуті за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А.Є.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87535 м. Маріуполь, пр. Металургів, 231)
розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» до Козяр Євгена Валерійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Козяр Євген Валерійович, ос-
таннє відоме місце реєстрації в Іллічівському районі
м. Маріуполя по пр. Металургів, буд. 176, кв. 7, ви-
кликається о 08.30 годині 30 листопада 2015 року та
о 08.10 годині 03 грудня 2015 року до суду, кабінет
№ 14, 15 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності на
підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України. 

Суддя О.О. Хараджа

Бучацький районний суд Тернопільської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Гарькаву Любов
Григорівну, місце перебування якої невідоме, останнє
місце проживання - с. Озеряни Бучацького району Тер-
нопільської області, по справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»
до Гарькавої Любові Григорівни про стягнення заборго-
ваності.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 30 лис-
топада 2015 року в приміщенні Бучацького районного
суду Тернопільської області за адресою м.Бучач, вул.
Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У разі неявки, відповідач повинен повідомити суд
про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде роз-
глянуто за її відсутності згідно із ч.4 ст. 169  ЦПК України
за наявними в ній доказами.

Суддя В.Б. Федорончук

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Медведевої С.П.
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Відповідач у цивільній справі № 233/5447/15-ц
Медведева Світлана Павлівна, 05.06.1975 р.н., заре-
єстрована за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, вул. Калініна, 48/110, викликається у судове
засідання на 09-00 год. 30.11.2015 року. Розгляд за-
значеної цивільної справи відбудеться в приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області (корп. №2, каб. №16).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відач повинний повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Т.О. Мартишева

Одеський окружний адміністративний суд викликає в
якості третьої особи без самостійних вимог Білунову A.A.
в адміністративній справі № 815/3532/15 за позовом Про-
курора Овідіопольського району Одеської області в інте -
ресах держави в особі Департаменту державної
архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області до
Державного реєстратора реєстраційної служби Овідіополь-
ського районного управління юстиції в Одеській області Ко-
лесніченко Ірини Сергіївни, Реєстраційної служби
Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській
області, за участю третіх осіб без самостійних вимог Куш-
нір Василя Сергійовича, Білунової Антоніни Антипівни, про
скасування рішення, яке відбудеться 30 листопада 2015
року о 15 годині 30 хвилин у приміщенні Одеського окруж-
ного адміністративного суду за адресою: м. Одеса, Фон-
танська дорога, 14, зала судових засідань №21 (суддя
Танцюра К.О.)

У разі неявки третьої особи без самостійних вимог Білу-
нової A.A. справа буде розглядатися за її відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільні
справи за заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Ватуліної Юлії
Миколаївни, Назаренка Сергія Миколайовича, Кірік Дениса
Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Ватуліна Юлія Миколаївна (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 86400, Донецька область,
м. Єнакієве, пр-кт 50 років Жовтня, буд. 9, кв. 41), Назаренко
Сергій Миколайович (останнє відоме суду місце реєстрації
за адресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. 
8-го Марта, буд. 20), Кірік Денис Анатолійович (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: 84522, Донецька об-
ласть, м. Сіверськ, вул. Ювілейна, буд. 4, кв. 15)
викликаються 30 листопада 2015 року о 10-00 годині до
суду, каб. 204, для участі в розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя Медінцева Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Павлова Віктора
Миколайовича, Кружало Марини Олексіївни, Горбунової Ка-
терини Володимирівни.

Боржники: Павлов Віктор Миколайович (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Ар-
темівськ, провул. Дачний, буд. 7, кв. 49), Кружало Марина
Олексіївна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
Донецька область, м. Сіверськ, вул. Молодіжна, буд. 7, кв.
22), Горбунова Катерина Володимирівна (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Ар-
темівськ, пров. Харківський, буд. 11) викликаються на 30
листопада 2015 року на 09-30 годину до суду каб. 204 для
участі в розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за їх відсутності.

Суддя Медінцева Н. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя
А.В. Орчелота) викликає в судове засідання у справі за позовом
публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про стягнення
заборгованості у якості відповідачів:

— Лєвую Олену Павлівну, останнє місце проживання: 86125,
Донецька обл., м. Макіївка, вул. Орджонікідзе, б. 47/29. Судове за-
сідання призначено на 30 листопада 2015 року о 08-30 год. за ад-
ресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб.25.

— Лєвого Віктора Івановича, останнє місце проживання: 86125,
Донецька обл., м. Макіївка, вул. Орджонікідзе, б. 47/29. Судове за-
сідання призначено на 30 листопада 2015 року о 08-30 год. за ад-
ресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 25.

— Каракай Оксану Миколаївну, останнє місце проживання:
86125, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Орджонікідзе, б. 47/29. Су-
дове засідання призначено на 30 листопада 2015 року о 08-00 год.
за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.2, каб.25.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неявки відповідачів у судове засідання
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
їх відсутності.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду у До-
нецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2, тел. (06262)-3-56-33) знаходиться кримінальне провадження
№ 4201505000000046 (справа № 1-кп/243/579/2015) за обвинува-
ченням Сталенного Владислава Юрійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК Ук-
раїни.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Неженцева О. В.
викликає обвинуваченого Сталенного Владислава Юрійовича
який зареєстрований за адресою: вул. Перемоги, 162/47, м.
Горлівка Донецької області, у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 30 листопада 2015 року о 13-00 год. у залі судо-
вого засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у
судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає
дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його
прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про
привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та
12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Троїцький районний суд Луганської області викликає в судове засідання Афанасьєвську Інну Петрівну
як відповідача по справі №433/2089/15-ц за позовом ПАТ «Брокбізнесбанк» до Афанасьєвської Інни Пет-
рівни про звернення стягнення на предмет іпотеки. Судове засідання відбудеться 30.11.2015 року о 10 го-
дині 30 хвилин за адресою: вул.1 Травня, 5-А, смт Троїцьке Луганської області.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто без Вашої участі в порядку cт. 169 ЦПК України. 
Суддя Ляшенко М.А.

Троїцький районний суд Луганської області викликає в судове засідання Афанасьєвського Миколу Михайловича,
Афанасьєвського Олексія Миколайовича, Афанасьєвську Надію Федорівну як відповідачів по справі № 433/2092/15-ц
за позовом ПАТ «Брокбізнесбанк» до Афанасьєвського Миколи Михайловича, Афанасьєвського Олексія Миколайовича,
Афанасьєвської Надії Федорівни про звернення стягнення на предмет іпотеки. Судове засідання відбудеться 30.11.2015
року о 10 годині 00 хвилин за адресою: вул.1 Травня, 5-А, смт Троїцьке Луганської області.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто без Вашої участі в порядку ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Ляшенко М.А.
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Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом Савицької Валентини
Миколаївни до Сичова Володимира Євгеновича про
поділ майна подружжя та розподіл особистого рахунку.

Відповідач Сичов Володимир Євгенович викликається
на 03 грудня 2015 року о 08-30 год. до суду, каб. № 8,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Величко О.В.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом Сібільової Г. В. до Сібільова B.C., третя
особа: орган опіки та піклування Вугледарської міської
ради про надання дозволу на вивезення дитини за кордон
без згоди батька.

Відповідач по справі Сібільов Віталій Сергійович,
25.01.1980 р. н., зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Соколовського, 2/31. Справу при-
значено до розгляду на 11.00 годину 11 грудня 2015 року.

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 С. І. Жамбровський 

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
26.01.2016 року о 10 год. 00 хв. відповідача Лисенка
Сергія Станіславовича по справі за позовом Уповно-
важеної особи Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб на здійснення тимчасової адміністрації у
ПАТ «Банк Національний Кредит» Паламарчук Віта-
лія Віталійовича до Лисенко Сергія Станіславовича
про стягнення заборгованості.

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

Суддя Рибак М. А.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Мілушеву Юлію Олегівну в якості
відповідача по цивільній справі за позовом Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю «Росвен Інвест
Україна» до Мілушевої Юлії Олегівни про стягнення
грошових коштів за договором кредиту, яке відбу-
деться 08.12.2015 р. о 09:15 год. за адресою: м. Київ,
вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка
до суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде
розглядатися за наявними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів –
Мельникова Сергія Валерійовича та Мельникову Ок-
сану Юріївну (м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Леніна,
б.7, кв. 9) по справі №409/3140/15-ц за позовом ПАТ
КБ «ПРАВЕКС-БАНК» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 09.12.2015 о 09:00
год. (резервна дата 10.12.2015) в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2. У випадку неявки в судове засідання
відповідачів, справу буде розглянуто за їх відсутності
за наявними у справі доказами.

Суддя Третяк О.Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачів – Мукоїда Ар-
тема Сергійовича та Мукоїда Сергія Володимировича 
(м. Луганськ, пр-д 3-й Каспійський, б. 2-а) по справі
№409/3076/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 09.12.2015 о 10:00 год.
(резервна дата 10.12.2015) в залі суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2. У
випадку неявки в судове засідання відповідачів, справу
буде розглянуто за їх відсутності за наявними у справі
доказами.

Суддя Третяк О.Г.

Новоодеський районний суд Миколаївської області викли-
кає в судове засідання в якості відповідача Бондарчука Олега
Миколайовича,останнє відоме місце проживання: с. Кандибіне
Новоодеського району Миколаївської області в судове засі-
дання з розгляду цивільної справи № 482/1364/15-ц за позовом
ТОВ «Росвен Інвест Україна» до Бондарчука Олега Миколайо-
вича про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 02 грудня 2015 року о 13 го-
дині 00 хвилин в приміщенні Новоодеського районного суду
Миколаївської області в м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190, каб.
№15.

Після публікації оголошення в газеті відповідач вважається
повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду
справи і у разі його неявки справа може бути розглянута за
його відсутності.

Суддя В. О. Баранкевич

Тульчинський районний суд Вінницької області
викликає в судове засідання Будняка Олексія Воло-
димировича по справі №148/1618/15-ц на 01.12.2015
р. о 10:30 та Степухіна Валерія Олександровича по
справі №148/1622/15-ц на 01.12.2015 о 10:00 за по-
зовом ТОВ «Кредекс фінанс» про стягнення боргу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду
(вул. Перемоги, 16, м. Тульчин). У разі неявки, суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі
ст.169 ЦПК України. 

Суддя Ковганич С.В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає в судове засідання Кирієнка Вячес-
лава Володимировича по справі №6/243/344/2015 на
04.12.2015 о 15:30 та Кисіль Миколу Григоровича по
справі №6/243/346/2015 на 04.12.2015 о 15:00 за за-
явою КС «Аккорд» про поновлення пропущеного
строку. Судове засідання відбудеться в приміщенні
суду (вул. Добровольського, 2, м. Слов’янськ). У разі
неявки, суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ст.169 ЦПК України. 

Суддя Ільяшевич О.В.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачів Богачову Анну
Сергіївну, Богачову Олену Вікторівну, Богачова Сергія
Григоровича, Кенереву Олену Іванівну (Луганська обл.,
Лутугинський р-н, с. Успенка-1, вул. Фурманова, 4/2) по
цивільній справі №409/1321/14-ц за позовом Борового
Віктора Григоровича про скасування Державних актів на
земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 04.12.2015 року (резер-
вна дата 11.12.2015 р.) о 09-00 годині в залі суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом Клименко Наталії Володимирівни
до Клименко Андрія Анатолійовича про позбавлення бать-
ківських прав. Відповідач по справі Клименко Андрій Ана-
толійович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул.
Садово-Набережна, буд. 46) викликається на 03 грудня
2015 року на 13-30 год. до суду, каб. № 8, для участі у роз-
гляді справи по суті. 

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

Суддя О. Г. Геря

Чернівецький районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання Юрченко Людмилу Євге-
ніївну по справі №150/576/15-ц на 30.11.2015 об
11:00 та Чорного Миколу Леонідовича по справі
№150/575/15-ц на 30.11.2015 об 11:30 за позовом
ТОВ «Кредекс фінанс» про стягнення боргу. Судове
засідання відбудеться в приміщенні суду. (вул. Ле-
ніна, 20, с. Мазурівка Чернівецького р-ну). У разі не-
явки, суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Цимбалюк Л.П.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає
Цяук Андрія В’ячеславовича (останнє місце прожи-
вання: м. Суми, вул. Курська, 127, кв. 74) як відпові-
дача у цивільній справі №592/7042/15-ц за позовом
Докашенко Людмили Олександрівни до Цяука Ан-
дрія В’ячеславовича про визнання таким, що втратив
право користування житлом, яке відбудеться 01
грудня 2015 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб.
12. Явка обов’язкова. У разі неявки на вказане су-
дове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. Г. Костенко

Святошинський районний суд м. Києва (03148, м.
Київ, вул. Я. Коласа, 25) викликає Фунта Максима
Олександровича, який проживає за адресою: м. Київ,
вул. Жолудєва, 1-Б, кв. 87, відповідачем у цивільній
справі за позовом Фунт Вікторії Юріївни про позбав-
лення батьківських прав на 14.12.2015 року о 15 год.
00 хв.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглядатися
за відсутності відповідача за наявними у справі до-
казами.

Суддя В.В. Борденюк

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом: Басової Ілони
Сергіївни до Гаранжі Вячеслава Давидовича про розір-
вання шлюбу. Відповідач Гаранжа Вячеслав Давидович, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Донецьк, вул. Кірова, буд. 43, викликається на 01 грудня
2015 року о 08-30 год. до суду, каб. № 12, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу Гаранжі В’ячеславу Давидовичу пропону-
ється надати свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх
відсутність. 

Суддя Карабан І. І.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання у якості відповідача Безсмертного Івана
Івановича у цивільній справі № 522/15726/15-ц за позо-
вом Ємець Сергія Івановича до Безсмертного Івана Іва-
новича про стягнення боргу за розпискою.

Судове засідання відбудеться 10 грудня 2015 року об
11:00 годині у залі судових засідань № 223 Примор-
ського районного суду м. Одеси, який розташований за
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки від-
повідача у судове засідання суд розглядатиме справу за
його відсутністю, а також суд зобов’язує повідомити про
причини такої неявки.

Суддя С. О. Погрібний

Кілійський районний суд Одеської області викликає
як відповідача Гладкого Юрія Євгенійовича у справі за
позовом Чернявської Ганни Климівни до Гладкого Юрія
Євгенійовича, третя особа Кілійський PC ГУДМС України
в Одеській області про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим будинком та зняття
з реєстраційного обліку, яке відбудеться 01 грудня 2015
року о 09:00 годині у приміщенні Кілійського районного
суду Одеської області за адресою: Одеська область, 
м. Кілія, вулиця Леніна, 19, зала судових засідань № 2.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатися за його відсутності.

Суддя М. В. Балан

Янішевський Володимир Вікторович, остання відома
адреса проживання: Київська обл., м. Бровари, вул. Не-
залежності, буд. 3, корп. 6 (гуртожиток) — викликається
до Броварського міськрайонного суду Київської області
в якості відповідача по цивільній справі №
361/5779/2015-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до
Янішевської О.П., Янішевського В.В. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судовий розгляд справи відбудеться 04 грудня 2015
року о 10 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса
суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушев-
ського, 2, кабінет (зал судових засідань) № 217.

Суддя B.O. Василишин

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у су-
дове засідання відповідача Короленка Дениса Дмитро-
вича, який проживає за адресою: 73002, м. Херсон, вул.
40-річчя Жовтня, 3, кв. 32, по цивільній справі за позо-
вом Першого заступника прокурора Шевченківського
району м. Києва до Публічного акціонерного товариства
Акціонерного банку «Укргазбанк» та Короленка Дениса
Дмитровича про визнання договору недійсним, слухання
по справі призначено на 03 грудня 2015 року о 14 го-
дині.

У разі неявки справу буде розглянуто без участі від-
повідача. Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А,
каб. 23.

Суддя M.I. Шкірай

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Во-
вика Віталія Олексійовича, 18 червня 1969 року
народження, місце проживання: вул. Чайковського,
27, смт Браїлів Жмеринського району Вінницької об-
ласті, та повідомляє, що 18 грудня 2015 року о 09
год. 00 хв. у приміщенні суду (м. Жмеринка, вул. Об-
разцова, 6) відбудеться судовий розгляд цивільної
справи за позовом Вовик Г. О. до Вовика В. О. про
стягнення аліментів на утримання дружини. У разі
Вашої неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто у Вашу відсутність.

Суддя Порощук П. П.

Постановою КМУ від 28.10.2015 р. № 871 «Про утворення
територіальних органів Державної служби з питань безпеч-
ності харчових продуктів та захисту споживачів», наказами:
Держсанепідслужби України від 02.11.2015 № 188 «Про ут-
ворення комісій з реорганізації територіальних органів
Держ санепідслужби України», Головного управління Держ -
санепідслужби у м. Києві від 03.11.2015 р. № 35-АГ «Про ут-
ворення комісії з реорганізації Головного управління
Держсанепідслужби у м. Києві» шляхом приєднання до Уп-
равління Держпродспоживслужби в м. Києві, яке є право-
наступником усіх прав та обов’язків.

Голова комісії з реорганізації Рубан O. М.
Претензії кредиторів приймаються не пізніше, ніж за 2

місяці з дня оголошення про реорганізацію за адресою:
04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПЕРШИЙ ВІКОННИЙ ЗАВОД» 
(Код ЄДРПОУ: 36497725, місцезнаходження: Україна, 76018,
місто Івано-Франківськ, вулиця Бельведерська, будинок 8,
офіс 1) повідомляє про своє припинення шляхом приєднання
до ТОВ «ЗАХІДГУРТ» (Код ЄДРПОУ: 24686516, місцезнаход-
ження: Україна, 76018, місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ
БЕЛЬВЕДЕРСЬКА, будинок 8, корпус 1), яке виступатиме пра-
вонаступником прав та зобов’язань ТОВ «ПЕРШИЙ ВІКОННИЙ
ЗАВОД». Вимоги від кредиторів приймаються в письмовому
вигляді протягом 2-х місяців з дати публікації цього повідом-
лення за адресою: 76018, місто Івано-Франківськ, вулиця
Бельведерська, будинок 8, офіс 1.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Росвен Інвест Україна» до Костюченко
Надії Іванівни про стягнення грошових коштів за догово-
ром кредиту викликає до суду як відповідача: Костюченко
Надію Іванівну, раніше зареєстровану за адресою: Київська
область, м. Біла Церква, вул. Вернадського, буд. 6, кв. 24,
судове засідання відбудеться 15 грудня 2015 року об 11
годині 30 хвилин в приміщенні Білоцерківського міськрай-
онного суду Київської області за адресою: Київська об-
ласть, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4 а, зал № 3,
суддя Жарікова О.В.

В разі неявки відповідача до суду справу буде розгля-
нуто в її відсутність.

Суддя Жарікова О.В.

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області
викликає в судове засідання як відповідача Арістова Па-
вела, 12.07.1980 р.н., уродженця м. Батумі, Республіки Гру-
зія, остання відома адреса проживання: вул. Січових
Стрільців, 36, с. Обертин Тлумацького району Івано-Фран-
ківської області, по справі № 353/1038/15-ц за позовом
Арістової М. І. до Арістова П. про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумаць-
кого районного суду Івано-Франківської області за адре-
сою: Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул.
Винниченка, 14а 9 грудня 2015 року о 08 год. 30 хв.

Неявка в судове засідання без поважних причин або не-
повідомлення про причини неявки не є перешкодою для
розгляду справи.

Суддя У.Ю. Луковкіна

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
в судове засідання як відповідача по справі № 409/3102/15-ц за
позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» до Баранова Олександра
Олексійовича та Баранової Лариси Миколаївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 07.12.2015 року о 14.30 год. (ре-
зервна дата 14.12.2015 р. о 14:30 год.) в залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2.

Викликається Баранов Олександр Олексійович, останнє місце
реєстрації: м. Луганськ, вул. А. Ліньова, б. 85/а, кв. 15.

Викликається Баранова Лариса Миколаївна, останнє місце ре-
єстрації: Луганська область, с. Жовте, вул. Партизанська, б. 8.

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

Суддя Максименко О.Ю.

Олевський районний суд Житомирської області викли-
кає Бородіна Павла Васильовича, 01.06.1969 року народ-
ження, як відповідача по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» до Бородіна Павла
Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором у судове засідання об 11 год. 30 хв. 10 грудня
2015 року.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Олевського
районного суду Житомирської області за адресою: 
м. Олевськ, вул. Володимирська, 7, Житомирська область.

У разі неявки без поважних причин у судове засідання
або неповідомлення про причини неявки, справу буде роз-
глянуто за відсутності відповідача.

Суддя Л.В. Винар

Зміївський районний суд Харківської області викликає
Смолянинова Олега Дмитровича, 25.03.1942 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: с. Славгород Си-
нельниковського району Дніпропетровської області, для
проведення судового засідання по цивільній справі 
№ 621/2185/15-ц за позовом Смолянинової Ганни Василівни
до Смолянинова Олега Дмитровича про визнання майна осо-
бистою приватною власністю. Судове засідання відбудеться
16 грудня 2015 року о 10.00 у приміщенні Зміївського ра -
йонного суду Харківської області за адресою: Харківської
обл., м. Зміїв, вул. Леніна, 6, зала судового засідання № 1. У
разі неявки відповідача Смолянинова О. Д. на судове засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних у справі доказів та буде ухвалене заочне рішення.

Суддя Н.В. Нестерцова

Дарницький районний суд м. Києва викликає Те-
тюєву Дарину Олександрівну як відповідача в судове
засідання у цивільній справі за позовом Приватного
акціонерного товариства «Страхова компанія «Мега-
Поліс» до Тетюєвої Дарини Олександрівни про від-
шкодування шкоди в порядку регресу, яке
відбудеться 20 січня 2016 року о 10 год. 45 хв. за ад-
ресою: вул. Кошиця, 5-A, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт. У разі неявки
судове засідання буде проведено за відсутності від-
повідача.

Суддя Ф.А. Каліушко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
засідання як відповідача Чунакова Анатолія Анато-
лійовича по справі за позовом Михайловської Л.І.
про визнання договору міни дійсним.

Слухання відбудеться 21.12.2015 року об 11.00
год. в приміщенні Суворовського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зал № 18.

В разі нез’явлення відповідача у судове засідання,
цивільна справа буде розглянута за його відсутності
на підставі наявних доказів.

Суддя О.С. Пепеляшков

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті (адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 54, каб. № 311) викликає в судове
засідання Грищук Романа Васильовича, 26.05.1962 р.н.,
Бородатого Миколу Івановича, 26.04.1956 р.н., Салія
Юрія Вікторовича, 04.02.1961 р.н., о 10 год. 00 хв. 7
грудня 2015 року як відповідачів у справі за позовом
Кредитної спілки «Подільська» до Грищука Р.В., Боро-
датого М.І., Салія Ю.В. про стягнення боргу. У разі не-
явки до суду та неповідомлення причин неявки, або
якщо такі причини суд визнає неповажними, справа буде
вирішена на підставі наявних у справі даних та доказів і
буде постановлено заочне рішення.

Суддя С.М. Логінова

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє,
що 3 грудня 2015 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні
суду (вул. Котляревського, 34, м. Тернопіль) відбу-
деться розгляд цивільної справи за позовом Приват-
ного акціонерного товариства «Страхова компанія
«ПЗУ Україна» до Аббасова Ельміра Гасанзаде-Огли
про відшкодування шкоди. Просимо з’явитися у су-
дове засідання відповідача Аббасова Ельміра Гасан-
заде-Огли, останнє відоме місце проживання: 
м. Тернопіль, вул. Татарська, 47.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглядатися за його відсутності.

Суддя Р.М. Грицак

Державне агентство резерву України 
оголошує аукціон 

з реалізації цукру, консервів м'ясних, масла солодковер-
шкового; прокату чорного, неіржавіючого та кольорових

металів; кабельно-провідникової продукції; 
комплектуючих виробів; приладів.

Аукціон відбудеться 18 грудня 2015 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за прове-

дення аукціону: Будиліна І.М. (235-17-42), Гоняний Л.В.
(234-85-35), Скибало О.М. (235-50-84).
Детальна інформація про умови проведення аукціону

розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву 
України – www.gosrezerv.gov.ua
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ПОГОДа На заВтра

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 27 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська -1    -6      +2    -3
Житомирська -1    -6      +2    -3
Чернігівська -3    -8      +2    -3
Сумська -3    -8         0    -5
Закарпатська 0    -5         0    +5
Рівненська -1    -6      +2    -3
Львівська -1    -6      +2    -3
Івано-Франківська -1    -6      +2    -3
Волинська -1    -6      +2    -3
Хмельницька 0    -5      +2    -3
Чернівецька 0    -5      +2    -3
Тернопільська -1    -6      +2    -3
Вінницька 0    -5      +2    -3

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0      -5      +2     -3
Кіровоградська +2      -3      +2     -3
Полтавська -1      -6      +2     -3
Дніпропетровська +2      -3      +2     -3
Одеська +1     +6      +5  +10
Миколаївська 0     +5      +4    +9
Херсонська +1     +6      +5  +10
Запорізька -1     +4      +2    +7
Харківська -3      -8        0     -5
Донецька +1      -4      -1    +4
Луганська -3      -8        0     -5
Крим +3     +8      +7  +12
Київ -2      -4        0    +2

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Ходи і багатій!
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

ПРОГРЕС НЕ СПИНИТИ. У світі з’явилася нова криптова-
люта — бітвокінг. На відміну від інших подібних валют, таких
як біткойн, її можна заробити ходьбою, пише Бі-Бі-Сі. Бітво-
кінги генеруються  за допомогою програми в смартфоні, яка
підраховує кроки користувача. За планом, людина отриму-
ватиме по одному криптодолару за кожні 10 тисяч кроків, —
тобто за приблизно вісім пройдених кілометрів. Учасники
схеми зможуть витрачати зароблене в інтернет-магазинах
або міняти криптодолари, які на початковому етапі  прирів-
нюватимуться до долара США як 1:1, на готівку.

Автори ідеї Ніссан Бахар і Френкі Імбессі вже залучили
понад 10 мільйонів доларів як початковий  фонд для її реа-
лізації. Це переважно пожертви японських інвесторів, які по-
годилися допомогти заснувати нову валюту і створити вір-
туальний банк, який міг би верифікувати кількість зробле-
них кроків і здійснювати необхідні транзакції. Одна з япон-
ських  компаній вже працює над створенням браслета, який
би показував власникові, скільки той зробив кроків і скільки
заробив. 

Ідея нової криптовалюти ґрунтується на популярності фіт-
нес-трекерів і має стимулювати людей до активного способу
життя. Організатори проекту планують залучити до нього
компанії з виробництва спортивного одягу, служби охорони
здоров’я, організації по захисту довкілля, а також потенцій-
них  рекламодавців, які отримають доступ до цільових ауди-
торій.

Мобільний додаток «Гоу!» для  айфонів і андроїд-смарт -
фонів  спочатку працюватиме в кількох країнах, зокрема Ве-
ликій Британії, Японії, Малаві та Кенії. Це дасть змогу  ор-
ганізаторам схеми внести в неї необхідні корективи перед
тим, як поширити на інші країни.

Ідея бітвокінг — не нова. Кілька стартапів раніше вже на-
магалися пов’язати турботу про здоров’я з винагородою,
однак  більшість проектів виявилися невдалими, оскільки
схема підрахунку кроків була недосконалою і нею могли
скористатися шахраї. Зокрема, тестування подібної систе-
ми Google показало, що кроки в ній можна успішно іміту-
вати.

Поки що не зрозуміло, як нова криптовалюта утримувати-
ме  свій обмінний курс. Як і те, чи вистачить уже зібраних
коштів на фінансування старту проекту, необхідного для
встановлення довіри до нової валюти. Утім, можливо, це і є
один з тих чотирьохсот відносно чесних способів, про які го-
ворив Остап Бендер?

«Динамо» повертається 
до чемпіонських перегонів
ЄВРОКУБКИ. Щоб вийти з групи, киянам потрібно перемогти
в останньому турі «Маккабі» з Тель-Авіва

Юрій РОМАНЧУК 
для «Урядового кур’єра»

Порту — Київ

На передматчеву прес-
конференцію головний

тренер гостей Сергій Ребров
прийшов разом з віце-капіта-
ном команди Андрієм Ярмо-
ленком. Атакуючий вінгер
українського чемпіона став
одним із головних героїв не-
щодавнього протистояння
збірних України та Словенії у
відборі на Євро-2016. 26-річ-
ний гравець київського «Ди-
намо» забив прекрасний м’яч
на полі «Арена Львів»,  а за
два дні зумів відзначитися й у
матчі-відповіді в Мариборі.

— Збираєтесь продовжити
результативну серію у вирі-
шальному двобої проти «По-
рту»? — Запитав лідера біло-
блакитної дружини оглядач
«Урядового кур’єра».

— Був би радий засмутити
і нинішнього воротаря порту-
гальців, славнозвісного Ікера
Касільса, — зазначив Ярмо-
ленко. — Хоча мушу зізнати-
ся:  у п’ятому турі Ліги чем-
піонів перемога нам потрібна
як ковток свіжого повітря.
Хоч би хто був автором голів,
головне для нас — здобути на
чужому полі три очки.

Фантастична зарядже-
ність на гру, дивовижний
емоційний підйом — усе це
дало змогу підопічним Сергія
Реброва на стадіоні «Драгау»
показати свій найкращий
футбол нинішнього року. Пу-
тівку на фінальний турнір
чемпіонату Європи-2016 у
Франції разом з партнерами
по збірній здобував чарівний
трикутник гравців середньої
лінії: Денис Гармаш і два
Сергії — Рибалка і Сидорчук.
У центрі захисту бездоганно
діяв Євген Хачеріді. На вістрі
атаки виблискував Ярмолен-
ко, якому вдало асистував
Артем Кравець. Провідні ви-
конавці національної дружи-
ни, повернувшись до рідного
клубу, підтвердили свій ве-
личезний потенціал: обігра-
ли грізний «Порту» і однією
ногою опинилися серед 16
найсильніших клубів Старо-
го Світу. Нагадаю, що у вес-
няній стадії найпрестижні-
шого турніру київські дина-
мівці востаннє грали в 1999
році під керівництвом Вале-
рія Лобановського.

На фініші групового турні-
ру «біло-блакитні» вдома зіг-
рають з аутсайдером кварте-
ту — чемпіоном Ізраїлю,
який у попередніх п’яти зус-
трічах не здобув жодного оч-
ка і забив у ворота суперни-
ків лише один м’яч із пеналь-
ті. Якщо 9 грудня Андрій Яр-
моленко і його партнери обіг-
рають гостей і наберуть 11
очок, вони гарантовано вихо-
дять у стадію плей-оф. Ком-
панію киянам складе пере-
можець пари «Челсі» — «По-
рту».

Якщо ж поєдинок у Лондо-
ні завершиться внічию, три
клуби фінішують з 11-ма на-
браними очками. Тоді дове-
деться рахувати різницю за-
битих і пропущених м’ячів у
матчах за участі «Динамо»,
«Порту» і «Челсі». Перевага
буде на боці українського
чемпіона: у нас плюс 1, у
«Челсі» — 0, у португальців
— мінус 1. Таким чином, пе-
ремога динамівців у Києві та
нічия в Лондоні виводять 
команду Реброва на перше
місце квартету G.

А перші учасники плей-оф
нинішнього розіграшу вже ві-
домі. Це — англійський «Ман-
честер Сіті» та іспанський
«Реал», німецька«Баварія»,
іспанська«Барселона» та ро-
сійський «Зеніт».

Сергій РЕБРОВ, 
головний тренер «Динамо»:

— Тактичний план гри виконано відсотків на
90. Португальському чемпіону, який вирізняється
надійним контролем м’яча та комбінаційною
грою, ми не дали створити чимало моментів. Ди-

намівці нічого не робили нового: так само ми граємо і в чемпіонаті
України — компактно і агресивно. Усі хлопці терпіли до кінця, хоча
сил уже бракувало. Я радий, що вони були на полі «Драгау» одні-
єю командою.

Хулен ЛОПЕТЕГІ, 
головний тренер «Порту»:

— Причина нашої поразки не в психології, а в
суто футбольних аспектах. Удача, везіння — усе
це було цього вечора на боці суперника. Нам ду-
же не пощастило, коли в наші ворота влетів дру-
гий м’яч. Чи здивував мене Сергій Ребров? Ні, кияни зіграли так,
як ми і передбачали. Наша команда зробила все що можна. Звіс-
но, втратили хватку після пенальті. За два тижні докладемо мак-
симум зусиль, щоб перемогти в найважливішому матчі року — в
Лондоні проти «Челсі».

ПряМа МОВа

ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів, 5 тур
Група G
Порту — Динамо —  0:2
Голи: Ярмоленко (34, пен.), Гонса-
лес (65)
Маккабі — Челсі — 0:4
Голи: Кейхілл (20), Вілліан (73),
Оскар (77), Зума (90+3)

� � � � � � � І� В Н П М � О
Порту � � � � 5 3� 1� 1 9—6 10
Челсі � � � � 5 3� 1� 1 11—3 10
Динамо � � � 5 2� 2� 1 7—4 8
Маккабі � � � 5 0� 0� 5 1—15 0
9 грудня. Динамо — Маккабі, 
Челсі — Порту

Ярмоленко — Гонсалесу:  назабивали ми Касільясу…
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Коноплянка і Бойко увійдуть до команди року?
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

СИМВОЛИ ФУТБОЛУ. Два
українці — Денис Бойко і Євген
Коноплянка можуть опинитися в
числі одинадцяти кращих фут-
болістів року. Голкіпер «Дніпра»

і вінгер «Севільї» вже у списку
номінатів на потрапляння в 
команду-2015 за версією чита-
чів офіційного сайту УЄФА.
Значною мірою цьому сприяла
яскрава гра дніпропетровського
клубу в цьогорічному фіналі Ліги
Європи. 

Усього в числі номінантів 40
футболістів. Тож кожен уболі-
вальник може вибрати собі так-
тичну схему і під неї підібрати
гравців.

Зокрема конкурентами Дени-
са Бойка є Джанлуїджі Буффон,
Мануель Нойєр і Джо Харт. А

конкурентами Коноплянки по лі-
нії півзахисту такі зіркові гравці:
Андрес Іньєста, Хамес Родрігес,
Кевін де Брюйне, Артуро Відаль,
Клаудіо Маркізіо, Поль Погба,
Марко Верратті, Еден Азар, Ха-
кан Чалханоглу, Іван Ракитич і
Гжегож Крихов’як.

Ложка дьогтю. Учора
Контрольно-дисциплінарний
комітет УЄФА оприлюднив
своє рішення щодо матчу «Ди-
намо»  — «Челсі», за підсумка-
ми якого київський клуб звину-
вачувався в расистській пове-
дінці вболівальників.

Як повідомляє офіційний
сайт організації, два найближчі
домашні матчі в єврокубках
«Динамо» проведе без гляда-
чів. На третій матч дискваліфі-
кація поширюється умовно
терміном на три роки і може
вступити в силу за найменше
порушення. Також «Динамо»
зобов’язане сплатити штраф у
розмірі 100 тисяч євро.


