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КурСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком україни на 28 грудня 2015 року
USD 2313.7486 EUR 2532.8606 RUB 3.2927 / AU 248010.71 AG 3285.52 PT 202221.63 PD 128181.67

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Орендне житло 
виведуть із тіні 

ЦИТАТА ДНЯ

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК:

Держказначейство 
повідомляє 
про нові реквізити

ВАЖЛИВО. Для реалізації Проекту централізації баз даних 
державного бюджету за видатками Казначейство України здій-
снило комплекс технічних заходів щодо перевідкриття з 1 січня 
2016 року рахунків 35 групи та рахунків за балансовими 3125 
«Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного 
бюджету власних надходжень бюджетних установ».

З 1 січня 2016 року відповідні рахунки буде заблоковано в 
межах МФО головних управлінь Казначейства в областях та 
м. Києві й відкрито виключно в межах МФО центрального апа-
рату Казначейства.

З інформацією щодо нових реквізитів рахунків можна ознайо-
митись на веб-порталі Казначейства у розділі «Реквізити рахунків» 
рубрика «Перелік рахунків, які будуть закриті в кінці 2015 бюджет-
ного року в органах ДКСУ та відкриті в ДКСУ у зв’язку з централі-
зацією державного бюджету України за видатками», або за поси-
ланням http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/302725

ЦИФРА ДНЯ

56 млн кубометрів
становить середньодобовий обсяг відбору 

газу з підземних сховищ, за даними 
компанії «Укртрансгаз»

«Це не просто 
вотум довіри урядовій 

політиці. Це вотум довіри 
українським реформам. 
Це знак нашої єдності, 
можливості знаходити 

компроміси і знак 
відповідальності 

політичного класу за 
майбутнє держави».

ДокУмеНТИРекоРД

Постанова Кабітнету Міністрів України «Про затвердження  
Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної  
адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися  
з тимчасово окупованої території України та районів проведення  
антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року»

2015 рік — 
найтепліший 
за весь  
період 
спостережень

Прем’єр-міністр про об’єднання зусиль різних політичних 
сил заради ухвалення Держбюджету на 2016 рік 

екСкЛЮЗИВ. Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко розповів 
«Урядовому кур’єру» про перспективи вирішення 
квартирного питання в Україні  

Як збирати по світах наші культурні цінності 
ДІЯТИ РІШУЧІШе. Українська політика щодо їх повернення недостатньо чітка та виразна

Валерій СМОЛІЙ, 
директор Інституту історії 

України НАН України, 
для «Урядового кур’єра» 

Нині на державному обліку 
перебуває 148 тисяч об’єктів 

культурної спадщини, з яких 
7550 внесено до Державного реє-

стру нерухомих пам’яток Украї-
ни. Багато це чи мало? Спробую 
відповісти. 

Історико-культурн а спадщина 
України формувалася під впли-
вом кількох чинників. Поза сум-
нівом, найголовніший серед них 
внутрішній. Руками відомих і 
безіменних майстрів творили-

ся пам’ятки історії й археології, 
містобудування й архітектури, 
мистецтва і документальні. 

Українські землі здавна висту-
пали своєрідною контактною зо-
ною, де відбувалися складні транс-
формаційні процеси та рельєфно 
відчувалися взаємо впливи схід-
ної й західної культур. Це були 

природні процеси, спричинені іс-
торичним розвит ком. Тож у нас 
збереглися неперевершені зразки 
культурних пам’яток, які увібра-
ли різні стилі, напрями та форми. 

Межа цивілізаційних розломів 
і культур — це завжди зона ри-
зику. Спустошливі напади сусі-
дів, боротьба за території й кор-

дони, вторгнення і захоплення 
населених пунктів — неодмінні 
супутники міждержавних кон-
фліктів. Через це важко підра-
хувати втрати: знищували ар-
хітектурні пам’ятки, рукописні 
книги, стародруки, архео-
логічні знахідки, бібліотеч-
ні колекції тощо. 6
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Інформація про рішення конкурсної комісії
по відбору банків, в яких за згодою пенсіонерів 

та одержувачів допомоги можуть відкриватися рахунки
для виплати пенсій та грошової допомоги, 

щодо укладання договорів з банками у 2016 році

Розглянувши висновки Національного банку України щодо фінан-
сового стану та виконання протягом останніх шести місяців еконо-
мічних нормативів банками, уповноваженими обслуговувати поточні
рахунки пенсіонерів та одержувачів допомоги, проаналізувавши їх ді-
яльність з виплати пенсій та грошової допомоги, додержання чинного
законодавства, конкурсна комісія по відбору банків, в яких за згодою
пенсіонерів та одержувачів допомоги можуть відкриватися рахунки
для виплати пенсій та грошової допомоги, вирішила:

1. Продовжити до 1 січня 2017 року строк дії договорів з такими
уповноваженими банками: ПАТ «Ідея Банк», ПАТ «МАРФІН БАНК»,
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», ПАТ АКБ «Львів», АБ «Укргазбанк», ПАТ
«Перший Інвестиційний Банк», АТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ
БАНК», ПАТ «ВіЕС Банк», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ «Райффай-
зен Банк Аваль», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «Державний експор-
тно-імпортний банк України», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ
«Промінвестбанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Полікомбанк», ПАТ «РЕ-
ГІОН-БАНК», ПАТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», ПАТ «МетаБанк», ПАТ
«Перший Український Міжнародний банк», ПАТ «АБ «Експрес - Банк»,
ПАТ «ВТБ Банк», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»,
ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК», ПАТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ «Комінвестбанк»,
ПАТ «Полтава-Банк», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»,  АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»,
АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «СХІДНО - УКРА-
ЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ», ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК».

2. Продовжити до 1 квітня 2016 року строк дії договорів з такими
уповноваженими банками: ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНІПРО», ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «МЕГАБАНК», ПАТ «ЮНЕКС
БАНК», ПАТ «МОТОР-БАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАД-
ЖЕНЬ», ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», ПАТ «ДІАМАН-
ТБАНК», ПАТ «БАНК ФОРВАРД».

3. Продовжити до 1 лютого 2016 року строк дії договорів з такими
уповноваженими банками: ПАТ «ФІДОБАНК», ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Рішення прийнято 22 грудня 2015 року.

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Сударчук Тетяни Василівни, Сударчука Ігоря Вячес-
лавовича про звернення стягнення на предмет іпотеки, у зв’язку з чим
повідомляємо відповідачів: Сударчук Тетяну Василівну та Сударчука
Ігоря Вячеславовича, що наступне судове засідання відбудеться 19
січня 2016 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Київського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, 
каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/6669/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Щербака І.І. про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі - Щербак Ігор Іванович, 27.10.1968 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Піонер-
ська, 15, викликається до суду на 11 год. 00 хв. 11 січня 2016 року (корп. №2,
каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Втрачене посвідчення Секретаріату Кабінету Міністрів України

№ 72 від 31.07.2015 р., видане Демченкову Ярославу Сергійовичу,

вважати недійсним.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» оголошує аукціон в електронній формі шляхом

відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, який 
проводитиметься на електронному торговому майданчику Української універсальної біржі

(http://www.uub.com.ua)

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.
Порядок прийняття участі в аукціоні в електронній формі та детальний опис активів
розміщений на веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua. 

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

3. Учасник зобов’язаний подати заяву на участь в аукціоні за визначеною в Пра-
вилах формою та встановлений пакет документів в паперовому вигляді, а також за-
вантажити їх на електронний майданчик Біржі у відповідності до Регламенту.

4. Аукціон відбудеться за наявності не менше одного учасника. 
5. 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. 

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

реможця аукціону), який в момент подання заяви на участь в аукціоні укладає договір
про умови участі в аукціоні з Виконавцем, і складають 3% від ціни продажу лоту.

9. Переможець аукціону повинен підписати протокол аукціону, договір про від-
ступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення ви-
конання зобов’язань та провести повний розрахунок з продавцем протягом 10-ти
банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Гарантійний внесок,
сплачений переможцем аукціону, за винятком витрат по організації та проведенню
аукціону в розмірі 3% від ціни продажу лоту, зараховується до ціни продажу майна,
що підлягає сплаті. Банківські реквізити продавця: ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДА-
НІЕЛЬ», код ЄДРПОУ 26475516, рахунок 32077115601026  в Національному банку
України, МФО 300001.

Ознайомлення з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, проводиться
за його місцезнаходженням: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 13, тел. 365-0-365,
в робочі дні з 10.00 до 17.00, після реєстрації учасника відкритих торгів (аукціону)
та укладення договору про конфіденційність.

Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 16.01.2016 року.
Місце проведення аукціону (у формі електронних торгів): www.uub.com.ua.
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмель-

ницького, 55, к. 413, та закінчується 12.01.2016 р. о 17 год. 00 хв. 
Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: 01601,

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

60 №02/2009  18.03.2009 00.01.1900 Без забезпечення 700,00 
61 №132  02.02.2006 00.01.1900 Без забезпечення 700,00 
62 №179  12.07.2006 00.01.1900 Без забезпечення 700,00 
63 №226  08.12.2006 00.01.1900 Без забезпечення 700,00 
64 №15о/2008  12.08.2008 00.01.1900 Без забезпечення 700,00 
65 №46/2007  24.05.2007 00.01.1900 Без забезпечення 700,00 

66 Т-1111-04-КЗН 10.09.2007 09.09.2017 

Зем. діл. 0,081 га  
та садовий будинок   
49,9 кв.м.                    
(Київської обл.) 

195 023,98 

67 1686-04-КЗЖ-Т 13.01.2012 12.01.2019 
Однокімнатна квартира 
в м. Києві 

39 989,23 

68 165/5-КЗН-Т 04.03.2011 03.03.2018 
Двокімнатна квартира  
в м. Хмельницький. 18 612,67 

69 186/5-КЗН-Т 20.03.2012 19.03.2019 Двокімнатна квартира  
в Хмельницькій обл. 

30 148,05 

70 1514-04-КА-Т 09.03.2011 08.03.2018 
Автомобіль: марки 
Hyundai, модель i30,  
2011 р.в. 

14 614,07 

71 1627-04-КЗЖ-Т 05.10.2011 04.10.2018 
Двокімнатна квартира  
в м. Києві. 

17 221,79 

72 1712-04-КА-Т 23.03.2012 22.03.2019 
Автомобіль Peugeot 508, 
2012 р.в. 49 821,22 

73 918-04-КН 05.02.2007 04.02.2017 Без забезпечення 33 876,99 

74 106/7-КНЖ-Т 15.03.2012 14.03.2032 
Квартира  
в м. Кривий Ріг. 25 134,05 

75 1543-04-КЗЖ-Т 21.04.2011 20.04.2018 Двокімнатна квартира  
в  Київській обл. 

10 483,49 

76 1574-04-КЗЖ-Т 17.06.2011 16.06.2018 
Трикімнатна квартира   
в м. Києві 87 321,69 

77 1684-04-КЗЖ-Т 29.12.2011 28.12.2018 Двокімнатна квартира  
в м. Києві 

60 737,85 

78 174/5-КЗН-Т 16.09.2011 15.09.2018 
Нежитлове приміщення: 
м. Хмельницький. 

44 282,90 

79 1698-04-КНЖ-Т 09.02.2012 08.02.2022 
Трикімнатна квартира  
в м. Києві 130 734,69 

80 1700-04-КА-Т 15.02.2012 14.02.2019 
Автомобіль: марка 
CHEVROLET, модель 
LACETTI, 2011 р.в. 

20 550,14 

81 29/11-КА-Т 23.01.2012 22.01.2017 
Автомобіль FORD марки 
KUGA TREND 2011 року 
випуску 

25 774,67 

82 1487-04-КА-Т 24.12.2010 23.12.2017 Автомобіль Lexus LX 
570, 2010 р.в. 

134 074,42 

83 1717-04-КА-Т 05.04.2012 04.04.2017 
Автомобіль: марка ВАЗ, 
модель 210934, 2011р.в 7 503,36 

83 1717-04-КА-Т 05.04.2012 04.04.2017 
Автомобіль: марка ВАЗ, 
модель 210934, 2011р.в 7 503,36 

84 1672-04-КЗЖ-Т 08.12.2011 07.12.2018 

Чотирикімнатна 
квартира  
в м. Сімферополь,  
АР Крим 

16 833,40 

85 160/5-КЗН-Т 06.12.2010 05.12.2017 
Нежитлове приміщення 
у м. Хмельницький. 66 863,43 

86 22/8-КА-Т 31.01.2012 30.01.2017 Автомобіль Шевроле 
Лачетті, 2011 р.в. 

9 508,81 

87 1484-04-КЗЖ-Т 22.12.2010 21.12.2017 

Однокімнатна квартира: 
м. Київ. Автомобіль 
LEXUS моделі GX 470, 
2004 р.в. 

46 765,20 

88 80/7-КА-Т 11.04.2011 10.04.2018 
VOLKSWAGEN CADDY, 
2011 р.в. 

24 006,61 

89 1697-04-КА-Т 09.02.2012 08.02.2019 
Автомобіль: марка KIA, 
модель SPORTAGE, 
2011 р.в.  

30 343,57 

90 1504-04-КЗЖ-Т 18.02.2011 17.02.2018 
Трикімнатна квартира  
в Київській обл. 61 158,62 

91 102/7-КА-Т 27.12.2011 26.12.2016 Автомобіль Hyundai 
Accent, 2011 

15 889,62 

92 1170-04-КН 15.11.2007 14.11.2022 Без забезпечення 799 824,56 

93 1051-04-КН 12.07.2007 11.07.2017 Двокімнатна квартира   
в Київська обл. 

246 942,85 

94 1154-04-КН 29.10.2007 28.10.2017 
Двокімнатна квартира  
в м. Києві 404 088,30 

95 Т-1071-04-КЗН 31.07.2007 30.07.2014 Трикімнатна квартира  
в м. Києві 

466 589,66 

96 347-04-КН 15.04.2005 14.04.2025 
Трикімнатна квартира  
в м. Києві 

1 021 445,43 

97 Т-1003-04-КЗН 08.05.2007 07.05.2014 
Чотирикімнатна 
квартира в м. Києві  808 176,60 

98 27/10-916І 12.11.2007 11.11.2017 Двокімнатна квартира  
в м. Києві 

385 749,81 

99 7/6-КН 13.09.2007 12.09.2017 
1/2 частина земельної 
ділянки площею 0,0965 
га (Київська обл.) 

8 948,69 

100 8/6-КН. 13.09.2007 12.09.2017 

1/2 частина земельної 
ділянки площею  
0,0965 га                        
(Київська обл.) 

8 948,69 

101 Т-31/6-КЗН 12.09.2008 11.09.2023 Без забезпечення 31 429,09 

102 136/5-КНЗ-Т 20.12.2007 19.12.2017 Зем. діл.площею 0,06 га 
в м. Хмельницький 

14 966,23 

103 9-09КА-Т 18.12.2007 17.12.2012 
Автомобиль CHERY A15 
AMULET 2007р.  

19 242,30 

104 21/5-КА 17.04.2006 16.04.2012 
Автомобіль Chevrolet 
Aveo 2006 року випуску 21 807,94 

105 1312-04-КА-Т 17.09.2008 16.09.2015 Mitsubishi lancer 2.01, 
2008 р.в. 

51 312,80 

106 98/5-КА 08.05.2007 07.05.2013 Нива-шевроле 2007 р.в. 17 959,48 

107 18/09-КЗН-Т 06.10.2008 05.10.2023 Нежитлова будівля  
в Хмельницькій  обл. 

110 001,82 

108 Т-21/6-КЗН 19.12.2007 18.12.2012 Без забезпечення 42 653,77 

109 Т-959-04-КА 19.03.2007 18.03.2011 CHEVROLET EVANDA, 
2006 р.в. 

28 735,17 

110 40/7-КА-Т 14.03.2008 13.03.2015 
Автомобіль Hyundai 
Tucson 2008 р.в. 

56 444,08 

111 Т-995-04-КА 27.04.2007 26.04.2014 
Автомобіль MERCEDES-
BENZ, 2007 р.в. 170 615,06 

112 1202-04-КЗЖ-Т 26.12.2007 25.12.2022 Без забезпечення 66 001,09 
113 620-04-КН 08.02.2006 07.02.2016 Без забезпечення 700,00 
114 28/5-КП 18.05.2006 17.05.2012 Без забезпечення 700,00 
115 Т-1176-04-КА 22.11.2007 21.11.2014 Без забезпечення 700,00 

116 5/5-КП 08.02.2006 06.02.2009 

Вантажний автомобіль 
марки MAN 19.403, 1999 
року,  причіп SAMRO 
1994 року, Автомобіль 
MAN - 26.403 SILENT, 
1996 року випуску 

14 161,45 

117 88/5-КП 27.02.2007 26.02.2014 
Земельна ділянка 0,27 
га. та житловий будинок 
в Хмельницькій обл. 

11 224,68 

118 1243-04-КЗЖ-Т 26.02.2008 25.02.2023 Без забезпечення 11 572,76 

119 Т-7/09-КП 11.10.2007 10.10.2017 

Нежитлова будівля 
складського  
приміщення та земля  
в Хмельницькій обл. 

67 348,05 

120 Т-964-04-КЗН 29.03.2007 28.03.2014 

Земельна ділянка пл. 1,5 
га та об'єкти 
незавершеного 
будівництва  
в Київській обл. 

404 088,30 

121 Т-5/7-КА 22.12.2006 21.12.2012 Без забезпечення 700,00 

122 15-10-КЗЖ-Т 17.03.2011 16.03.2016 Однокімнатна квартира 
м. Ялта 

4 976,93 

123 167/5-КЗН-Т 24.03.2011 23.03.2018 
Двокімнатна квартира   
м. Хмельницький 76 591,43 

124 1745-04-КЗЖ-Т 14.11.2012 13.11.2015 

Автомобіль марки 
MITSUBISHI, модель 
GALANT 2,4 INSTYLE 
AT, 2009 р.в. 1-кімнатна 
квартира  у м. Київ 

334 716,51 

125 1714-04-КЗЖ-Т 27.03.2012 26.03.2019 Без забезпечення 24 770,45 

 

№ 
лоту 

Найменування об`єкту продажу  
або групи об`єктів продажу Інформація  

про забезпечення 
виконання зобов’язань 

за кредитним 
договором 

Початкова 
ціна без 
ПДВ (не 

оподатко-
вується 

ПДВ), грн. 

кредитний 
договір № 

дата 
початку 

дата 
 закінчення 

1 135/5-КЗН-Т 14.12.2007 13.12.2017 

Однокімнатна квартира, 
двокімнатна квартира, 
нежитлове приміщення  
у м. Хмельницький. 

207 172,00 

2 Т-1086-04-КА 16.08.2007 15.08.2014 Без забезпечення 700,00 

3 1585-04-КА-Т 13.07.2011 12.07.2016 
Автомобіль HYUNDAI 
ACCENT, 2011 р.в. 12 555,52 

4 Т-1120-04-КЗН 18.09.2007 17.09.2022 Без забезпечення 700,00 
5 Т-91/НД 27.03.2012 26.03.2014 Без забезпечення 700,00 
6 Т-1107-04-КА 07.09.2007 06.09.2014 Без забезпечення 700,00 

7 1319-04-КНЖ-Т 01.10.2008 30.09.2018 
Трикімнатна квартира: 
м. Київ 43 578,15 

8 147/5-КА-Т 08.10.2008 07.10.2015 Без забезпечення 700,00 

9 1617-04-КА-Т 27.09.2011 26.09.2018 
Автомобіль Mitsubishi  
L 200, 2011 р.в. 67 939,63 

10 1180-04-КЗН-Т 27.11.2007 26.11.2022 Без забезпечення 700,00 
11 Т-23/6-КА 27.12.2007 26.12.2011 Без забезпечення 700,00 

12 1636-04-КА-Т 25.10.2011 24.10.2018 
Автомобіль марки 
HONDA ACCORD, 
2011 р.в. 

11 683,08 

13 3/14-КА-Т 16.11.2012 15.11.2016 KIA Sportage, 2012 р. 1 868,43 

14 2/09-КП 07.06.2007 06.06.2012 
Квартира  
в Хмельницькій обл. 

33 093,47 

15 Т-354-04-КА 18.04.2005 17.04.2011 Без забезпечення 700,00 

16 Т-24/6-КЗН 17.01.2008 16.01.2013 
Зем. ділянка заг. 
площею 0,1499 га 
(Київська обл.) 

22 284,28 

17 176/5-КЗН-Т 13.10.2011 12.10.2018 
Виробничий корпус  
3873,1 кв. м.  
в м. Хмельницький. 

7 297,16 

18 1486-04-КЗА-Т 23.12.2010 22.12.2013 
Автомобіль Toyota 
Camry 2.4, 2008 р.в. 

4 586,66 

19 732-04-КЗН 29.05.2006 28.05.2011 
Двокімнатна квартира: 
м. Київ. 364 266,08 

20 Т-1117-04-КА 17.09.2007 16.09.2011 Без забезпечення 17 506,72 
21 1677-04-КЗЖ-Т 13.12.2011 12.12.2018 Без забезпечення 5 676,36 

22 179/5-КНЖ-Т 24.01.2012 23.01.2022 
Трикімнатна квартира  
в Хмельницькій обл. 

30 217,83 

23 163/5-КА-Т 02.02.2011 01.02.2016 
Автомобіль марки 
Mitsubishi Colt 2010 р.в. 41 200,15 

24 1729-04-КС-Т 28.05.2012 27.05.2013 Без забезпечення 700,00 

25 1586-04-КА-Т 14.07.2011 13.07.2016 
Автомобіль ВАЗ 211040, 
2011 р.в. 18 133,92 

26 1207-04-КА-Т 27.12.2007 26.12.2013 Автомобіль ВАЗ 21214, 
2007 р.в. 

700,00 

27 1701-04-КЗН-Т 20.02.2012 19.02.2019 Гараж в м.Києві 12 873,01 

28 1610-04-КА-Т 12.09.2011 11.09.2018 HONDA, моделі PILOT, 
2011р. 

33 641,16 

29 Т-84/НД 09.08.2011 08.08.2013 Без забезпечення 700,00 

30 1226-04-КА-Т 05.02.2008 04.02.2015 
SSANG YONG ACTYON, 
2007 р.в. 

9 291,65 

31 ПКЛ-5/2011-5 16.09.2011 15.09.2013 
Будівля КПП  
і вагової 185 кв.м:  
м. Хмельницький 

700,00 

32 1293-04-КЗН-Т 15.07.2008 14.07.2013 
Комплекс: АР Крим,  
м. Феодосія. 15 739,97 

33 1705-04-КА-Т 02.03.2012 01.03.2019 Автомобіль KIA RIO 
1.4,2011 р.в. 

19 169,37 

34 1262-04-КА-Т 08.04.2008 07.04.2013 
Автомобіль CHERY 
AMULET A15, 2008 р.в. 

19 242,30 

35 1648-04-КЗА-Т 07.11.2011 06.11.2016 
Автомобіль FORD 
MONDEO, 2011 р.в 1 002,93 

36 1553-04-КАВ-Т 23.05.2011 22.05.2014 Автомобіль Subaru 
Legacy, 2006 р.в. 

9 413,50 

37 1632-04-КА-Т 20.10.2011 19.10.2018 
Автомобіль CHEVROLET 
CAMARO, 2011 р.в. 75 503,89 

38 1509-04-КА-Т 28.02.2011 27.02.2018 Автомобіль КІА Cerato, 
2010 р.в. 

42 138,73 

39 1637-04-КА-Т 26.10.2011 25.10.2018 
Автомобіль Chevrolet 
Aveo, 2011 р.в. 

21 619,58 

40 1/14-КА-Т 11.04.2012 10.04.2019 
Автомобіль Марка KIA, 
2012 р.в. 84 567,19 

41 90/5-КП 12.03.2007 09.03.2012 Без забезпечення 700,00 

42 Т-825-04-КА 30.08.2006 29.08.2011 
Автомобіль Chevrolet 
Aveo SF69Y, 2006 р.в. 3 667,36 

43 46/11-КС-Т 22.10.2012 21.10.2013 Без забезпечення 700,00 

44 07/2011 16.03.2011 11.06.2014 

Недержавні цінні папери 
(акції) в кількості 3 333 
334 штук. Недержавні 
цінні папери (акції)  
в кількості  
8 250 000 штук 

700,00 

45 15/2013 12.09.2013 11.09.2014 

Недержавні цінні 
папери(інвестиційні 
сертифікати іменні)  
в кількості 8 000 штук   

700,00 

46 14/2013 30.08.2013 29.08.2014 

Недержавні цінні папери 
(прості іменні акції)  
в кількості 16 500 000 
штук 

700,00 

47 85/5-КА 02.02.2007 01.02.2010 Без забезпечення 700,00 
48 Т-1110-04-КА 07.09.2007 06.09.2012 Без забезпечення 700,00 
49 Т-27/6-КНН 28.02.2008 27.02.2028 Без забезпечення 700,00 
50 Т-1045-04-КА 25.06.2007 24.06.2011 Без забезпечення 700,00 
51 72/5-КА 02.11.2006 01.11.2011 Без забезпечення 700,00 
52 Т-950-04-КА 05.03.2007 04.03.2010 Без забезпечення 700,00 
53 06-10-КЗН-Т 12.12.2007 11.12.2015 Без забезпечення 700,00 
54 T-19/6-КЗН 10.12.2007 09.12.2014 Без забезпечення 700,00 
55 14/09-КА-Т 11.02.2008 10.02.2013 Без забезпечення 700,00 
56 1234-04-КА-Т 12.02.2008 11.02.2014 Без забезпечення 700,00 
57 Т-16/7-КП 15.05.2007 14.05.2011 Без забезпечення 700,00 
58 Т-410-04-КА 11.07.2005 10.07.2011 Без забезпечення 700,00 
59 №30/2007  12.04.2007 00.01.1900 Без забезпечення 700,00 

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРЕДИТПРОМБАНК» оголошує аукціон в електронній формі 
на торговому майданчику ТОВ «АУКЦІОН.ЮА» з продажу активів,

що обліковуються на балансі банку:

* - Лот № 3821 виставляється на продаж на повторні електронні торги
(аукціон), Лот № 3822 виставляється на продаж на перші електронні торги
(аукціон).

Детальна інформація щодо лотів на сайті https://www.aukzion.com.ua
Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 15.01.2016 року.
Місце проведення аукціону (електронних торгів): https://www.aukzion.com.ua
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, 

вул. Костянтинівська, 73, та закінчується 11.01.2016 р. о 17 год. 00 хв.
Організатор аукціону: ТОВ «АУКЦІОН.ЮА». Адреса: 01042, Україна, 

м. Київ, вул. Вітряні Гори, 21/7 (ЛІТЕРА А), тел. (044) 392-19-73, працює
щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00.

Умови продажу:
1. Детальні умови аукціону, порядок участі, ознайомлення з майном роз-

міщено на веб-сайті Виконавця: https://www.aukzion.com.ua.
2. Учасники аукціону:
- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 100,00 грн, без ПДВ, на ТОВ

«АУКЦІОН.ЮА», код ЄДРПОУ 38811542, п/р 26004520594400 у в АТ 
«УкрСиббанк», МФО 351005;

- вносять гарантійний внесок у розмірі 10% (без врахування ПДВ) від
початкової вартості лоту ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», код ЄДРПОУ 38811542, п/р
26004520594400 у в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005. 

 

№  
лотів 

Найменування активу* 

Загальна 
почат-

кова ціна 
лотів, грн.  

(з ПДВ) 

Гаран-
тійний 
внесок, 
без ПДВ, 

грн. 

3821 

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

8 343 120,00 834 312,00 

3822 
Пам’ ятні монети України, 
сувенірна продукція та іноземні 
монети загальною кількість 37 шт. 

20 633,58 2 063,36 

!
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реклама. оголошення

Звенигородський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання Забудського Сергія Петро-
вича, Міхеєва Костянтина Васильовича як відповідачів у
цивільній справі за позовом Міхеєвої Оксани Петрівни
до Забудського Сергія Петровича, Міхеєва Костянтина
Васильовича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням, яке відбу-
деться 15 січня 2016 року об 11.30 годині в приміщенні
Звенигородського районного суду Черкаської області за
адресою: Черкаська обл., м. Звенигородка, пр-т Шев-
ченка, 12 а. У разі неявки до суду справа буде розглянута
на підставі наявних у ній доказів згідно з ч. 9 ст.ст. 74,
169 ЦПК України.

Суддя Т. В. Гончаренко

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Ва-
сильєва Сергія Олеговича, Чоловського Ігоря Анатолі-
йовича, Васильєву Тетяну Олександрівну, що 14 січня
2016 року об 11 год. 40 хв. за адресою: 03037, м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 20, відбудеться судове засі-
дання в цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Дельта Банк» до вас як відповідачів
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Незнанову Анастасію Сергіївну, що 14 січня 2016
року об 11 год. 50 хв. за адресою: 03037, м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 20, відбудеться судове
засідання в цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» до вас як
відповідача про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

При цьому повідомляємо, що в разі неявки в су-
дове засідання без поважних причин або неповідом-
лення про причини своєї неявки, суд вирішує справу
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. В. Шевченко

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Бє-
лова Віталія Анатолійовича, Белову Наталю Володими-
рівну, Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЛИК», що 14 січня 2016 року об 11 год. 30 хв. за адре-
сою: 03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 20, від-
будеться судове засідання в цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
вас як відповідачів про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання відповідача Акімочкіну Тетяну Па-
влівну (останнє відоме місце проживання відпові-
дача: 86100, Донецька область, м. Макіївка, сел.
Крупське, пров. Тореза, буд. 78, кв. 4) по цивільній
справі за позовом Акімочкіна Анатолія Вікторовича
до Акімочкіної Тетяни Павлівни про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 13 січня 2016 року о 09.10
год. y приміщенні Дніпровського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108.

У разі неявки відповідача Акімочкіної Т. П. справа
буде розглянута в її відсутність.

Суддя О. О. Астахова

В провадженні Шевченківського районного суду 
м. Києва знаходиться цивільна справа 
№ 761/25055/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Дельта Банк» до Шевцова Олексан-
дра Олександровича про стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи призначено на
28.01.2016 року о 10.00 год. у Шевченківському 
районному суді м. Києва, каб. № 403 (адреса суду:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А). Суд викликає Шев-
цова Олександра Олександровича як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа
буде розглядатися за наявними в ній доказами.

Суддя А. А. Осаулов

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси
у судді Тополевої Ю. В. перебуває цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Дельта Банк» до Черемуш Галини Іванівни, Галай Лариси
Олександрівни про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Повідомляємо відповідача Черемуш Галину Іванівну про
час і місце судового засідання у зазначеній справі, яке від-
будеться о 09 год. 20 хв. 28.01.2016 року в залі судових за-
сідань № 206 Малиновського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. В.Стуса, 1 «А». В разі неявки в су-
дове засідання, має повідомити суд про причини такої не-
явки. В разі неявки відповідачів у судове засідання суд може
розглянути справу за їхньою відсутністю.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської обл. викликає як відповідача Лопатіна Костянтина
Євгеновича по цивільній справі за позовом Лопатіної
Олени Миколаївни до Лопатіна Костянтина Євгеновича
про стягнення аліментів на утримання доньки, яка про-
довжує навчання. Судове засідання призначено на 28
січня 2016 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду
за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд.
29/5, каб.7.

Явка до суду обов’язкова. У випадку неявки в судове
засідання, справа буде розглянута за відсутності відпо-
відача з ухваленням відповідного рішення на підставі на-
явних у ній доказів.

Суддя Савічева В. О.

Білокуракинський районний суд Луганської області
повідомляє, що 04.12.2015 року розглянуто цивільну
справу № 409/2109/15-ц за позовом Сахарова Віктора
Миколайовича до Сахарової Ольги Михайлівни про ро-
зірвання шлюбу та винесено заочне рішення, яким по-
зовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, пода-
ною протягом десяти днів з дня опублікування оголо-
шення. Рішення може бути оскаржено позивачем в
апеляційному порядку до апеляційного суду Луганської
області через Білокуракинський районний суд Луган-
ської області шляхом подання апеляційної скарги в де-
сятиденний строк з дня отримання копії рішення. У разі
залишення заяви про перегляд заочного рішення без за-
доволення, заочне рішення може бути оскаржене відпо-
відачем в апеляційному порядку.

Суддя Полєно B. C.

У зв’язку із розглядом цивільної справи 
№ 2-4397/15 за позовом Публічного акціонерного
товариства «ДельтаБанк» до Потопальського Анато-
лія Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, Оболонський районний суд
м. Києва викликає як відповідача Потопальського
Анатолія Миколайовича в судове засідання на
17.02.2016 p. об 11.00 год.

Адреса суду: Україна, м. Київ, вул. М. Тимошенка,
2-є, каб. 19, суддя Шевчук А. В.

У разі неявки у судове засідання сторони з’ясу-
вання обставини у справі проводиться на підставі
доказів, про подання яких було заявлено до або під
час судового засідання.

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

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача Гришина 
Романа Олександровича по цивільній справі 
№ 409/3310/15-ц за позовною заявою Гришиної Наталії
Володимирівни до Гришина Романа Олександровича,
третя особа: Служба у справах дітей Білокуракинської
РДА Луганської області про надання дозволу на багато-
разові тимчасові виїзди за кордон неповнолітньої ди-
тини без згоди та супроводу батька.

Судове засідання відбудеться 18.01.2016 року (резер-
вна дата 22.01.2016 року) о 08 годині 00 хвилин у залі
Білокуракинського районного суду Луганської області,
місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200,
Луганська область, Білокуракинський район, смт Біло-
куракине, пл. Горького, буд. 2.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без участі від-
повідача на підставі ст. 224 ЦПК України.

Суддя Полєно B. C.

AT «СГ «Ю.БІ.АЙ» (код ЄДРПОУ 31113488) пові-
домляє про втрату бланку полісів ОСЦПВВНТЗ серій:

АІ/3576096, 786779, 890895, 4670330, 4670990-
4670991, 2932513, 3570834, 3575358, 4048454, 4048471,
2936638,786601, 786650.

АВ/8551811, 3419060, 3419068, 1149176, 1397574-
1397577, 3334788, 3673247, 3673250, 3677515, 5282007,
5282014, 5282086, 5282150.

АС/2582448-2582450, 6561964, 7472203, 9941685,
9882576, 9882584, 7474802, 9303452, 6561273, 6561773,
7473307, 7473309, 7473312-7473313, 9304621, 9304624,
6242500, 7469805, 7473317-7473320, 9300732, 9304629-
9304630, 5221717, 2583053, 5221138, 9882796, 922461,
7473885, 7473887, 9942354-9942355, 9300351, 9300353-
9300355, 9301296, 699461, 453189, 9307435, 2579384-
2579385, 9307435.

АЕ/2500504, 2500510, 2610880, 3555951, 3555960,
5181455-5181464 та визнання їх недійсними.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача по цивільній справі за провадж.
2/431/2502/15: Мацаєва Василя Валерійовича, який мешкає
за адресою: Луганська область, Антрацитівський район, 
с. Іванівка-1, вул. Піонерська, буд. 28, Мезеря Сергія Генна-
дійовича, який мешкає за адресою: Луганська область,
район Красний Луч, м. Вахрушево-2, вул. Орджонікідзе, 48,
судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експресс-
Банк» до Мацаєва Василя Валерійовича, Мезеря Сергія Ген-
надійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 12 січня 2016 року о 08 го-
дині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38а, судова зала
№ 4.

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

Суддя В. О. Озеров

Нововодолазький районний суд Харківської області ви-
кликає Чухлатого Василя Івановича (останнє відоме місце
проживання: Харківська область, Нововодолазький район,
смт Нова Водолага, вул. Гоголя, буд. № 2), Чухлату Тамару
Володимирівну (останнє відоме місце проживання: Харків-
ська область, Нововодолазький район, с. Ватутіне, вул. 1-го
Травня, 13) як відповідачів у судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Чухлатого Василя
Івановича, Чухлатої Тамари Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 13.01.2016 року о 10 годині
10 хвилин у приміщенні Нововодолазького районного суду
Харківської області за адресою: 63200, смт Нова Водолага,
Нововодолазького району Харківської області, вул. 40 років
Перемоги, 1.

Явка до суду є обов’язковою.
В разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсут-

ності.
Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини не-

явки у судове засідання.
Суддя Марюхна Л. А.

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу на біржі ТОВ «САМСОН» активів ПАТ«БАНК ФОРУМ»
шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «БАНК ФОРУМ» оголошує відкриті торги (аукціон) з продажу на біржі ТОВ «САМСОН» активів шляхом відступ-
лення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам.

Перелік кредитів, наданих фізичним особам:

Лоти № 1-35 виставляються до продажу на перші торги.
Місцезнаходження лотів: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7.
Ознайомлення з активами проводиться за місцезнаходженням лотів в робочі дні з 10.00 до 15.00 після реєстрації учасника аукціону та

укладення договору про конфіденційність та попередньо зателефонувавши за номером (044) 200-02-37.
Додаткова інформація щодо стану та умов продажу майна за тел. (044) 583 11 91.
Дата та час проведення відкритих торгів (аукціону): 18.01.2015 року з 10:00 год. до 13.00 год.
Час завершення відкритих торгів (аукціону) продовжується щоразу на 5 хвилин з часу внесення пропозиції учасником про ціну, у ви-

падку, якщо учасником було внесено пропозицію щодо вартості майна менше як за 5 хвилин до закінчення відкритих торгів (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 у відкритих торгах (аукціоні)  та сплати гарантійного та реєстраційного внесків: 15.01.2015

року о 17 год. 00 хв.
Умови продажу:
1. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи,

крім кредитних спілок).
2. Кожен учасник відкритих торгів (аукціону), який реєструється на відкритих торгах (аукціоні), приймає умови «Публічного договору

з учасником відкритих торгів (аукціону)» (договору про надання послуг), текст якого розміщений на веб-сайті ТОВ «САМСОН», та зо-
бов'язаний, у разі визнання його переможцем, сплатити  ТОВ «САМСОН» винагороду за проведення відкритих торгів (аукціону) у розмірі
4% від ціни продажу лоту.

3. Реєстраційний внесок за подання заяви про участь у відкритих торгах (аукціоні) – 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), без ПДВ.
4. Розмір гарантійного внеску – 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лоту.
5. Торги щодо лотів №1-35 відбудуться за наявності двох учасників.
6. 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.
7. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
8. Крок аукціону – 1% від початкової ціни лоту.
9. Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоколу про проведення аукціону укладає договори відступлення прав вимоги

за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань. Переможець відкритих торгів (аукціону) зобов’язаний про-
вести повний розрахунок з продавцем протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Гарантійний внесок, спла-
чений переможцем аукціону, зараховується до ціни продажу майна, що підлягає сплаті.

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

11. Банківські реквізити Продавця: н/р 32078103601026 в НБУ, код банку 300001, ідентифікаційний код 21574573.
12. 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.
13. Прийом заяв (реєстрація учасників) на участь у відкритих торгах (аукціоні) буде проводитись на веб-сайті ТОВ «САМСОН», 

https:// www.torgi.samson.com.ua., починаючи з дати публікації цього оголошення.

 
 
№ 

лоту 

Найменування об'єкту продажу 
Інформація про забезпечення  

виконання зобов'язань  
за кредитним договором 

Початкова 
ціна продажу, 

грн.  
(без ПДВ) 

Право вимоги  
за кредитним 
договором № 

Дата 
початку 

Дата 
закінчення 

    1    84/08/02-Nv 04.07.2008 01.07.2033 
3к кв-ра,Миколаївська обл, м. Очаків, 
вул. Володарського, зп - 73,70 кв. м,  
жп - 35,10 кв.м,поруки ФО 

440 034,00 

    2    0149/08/26-CL 12.03.2008 09.03.2018 
2к кв-ра, зп - 48,9 кв.м, жп - 27,1 кв.м, 
Закарпатська обл, м. Ужгород,  
вул. Бестужева, порука ФО 

327 193,00 
 

    3    0104/08/26-Z 26.02.2008 25.02.2016 
3к кв-ра,Закарпатська обл, Свалявський 
р-н,с.Вовчий, зп - 70,9 кв.м,  
жп - 48,2 кв.м. 

22 280,00 

    4    
 

0258/07/17-Nd 18.01.2008 18.01.2018 
2к кв-ра, зп - 30,6 кв.м, Сумська область, 
м. Суми, вул. Аксакова,зем ділянки  
зп - 0,11 га, Сумська область, Сумський 
р-н., с. Липняк, вул. Березова,поруки ФО 

220 734,00 
0616/08/17-CLLv 09.10.2008 08.10.2018 

    5    0003/06/10-Z 08.02.2006 04.02.2031 
1к кв-ра, м. Львів, вул. М.Хвильового,  
зп - 32,58 кв.м, порука ФО 376 637,00 

    6    0012/06/00-Z 03.03.2006 02.03.2011 3к кв-ра,зп - 66,3 кв.м, Київська обл., 
м. Обухів, вул. Каштанова, 13, кв. 91 

113 640,00 

    7    0020/08/00-Nv 27.05.2008 25.05.2018 
3к кв-ра, зп - 80,4 кв. м, 
Київська обл, м. Біла Церква,  
вул.  Академіка Вула, порука ФО 

621 908,00 

    8    0030/08/6.10-ZNv 25.07.2008 24.07.2012 
2к кв-ра, м. Львів, вул. Тернопільська,  
зп - 44,5 кв.м, жп - 27,4 кв.м, порука ФО 

236 992,00 

    9    0243/07/26-N 31.08.2007 30.08.2032 
3к кв-ра, зп - 59,10 кв.м, Закарпатська 
обл, м. Мукачево, вул. Лисенка  403 418,00 

  10    0471/07/26-CL 28.11.2007 27.11.2017 
3к кв-ра, зп - 54,32 кв.м, Закарпатська 
обл, Тячівський р-н, с. Солотвино,  
вул. Ленінградська 

370 789,00 

  11    0443/07/12-CL 21.12.2007 20.12.2017 
2к кв-ра,зп - 57,8 кв. м, Харківська обл, 
Зміївський р-н, с. Курортне, вул. Соснова, 
порука ФО 

442 612,00 

  12    0016/07/00-I 30.03.2007 29.08.2017 
2к кв-ра, зп - 90,7 кв. м, м. Київ,  
вул. Ю. Шумського 

524 500,00 

  13    0047/07/52-Z 06.12.2007 05.12.2017 
2к кв-ра, зп - 57,60 кв. м, жп - 36,70 кв. м, 
м. Житомир, вул. Мануїльського,  
порука ФО 

430 748,00 

  14    0040/08/16-CL 26.03.2008 26.03.2018 
4к кв-ра, зп - 70,6 кв.м, жп - 49,0 кв.м, 
Рівненська обл, м. Острог,  
вул. Яворницького 

484 299,00 

  15    0078/08/19-ZNv 12.06.2008 11.06.2018 
3к кв-ра,Кіровоградська обл, 
м. Світловодськ, вул. Суворова,  
зп - 50,7 кв. м, жп - 36,6 кв. м. 

182 734,00 

  16    0411/07/26-Z 08.11.2007 07.11.2029 
2к кв-ра, зп - 59,70 кв.м, Закарпатська 
обл, м. Мукачево, вул. Недецеї, 
порука ФО 

324 621,00 

  17    202/07/14-Z 16.10.2007 22.07.2030 
3к кв-ра, зп - 61,1 кв.м,жп - 42,7 кв.м,  
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 
поруки ФО 

423 221,00 

  18    0146/08/00-ZNv 21.08.2008 20.08.2018 3к кв-ра, зп - 67,60 кв.м, Київська обл, 
Обухівський р-н, м. Обухів, вул. Київська 

516 483,00 

  19    №0257/08/20-ZNv 02.09.2008 31.08.2018 
2к кв-ра, зп - 37,8, жп - 23,5 кв.м, 
Вінницька обл, смт Тростянець,  
вул. Леніна  

225 292,00 

  20    0029/07/6.10-CL 25.06.2007 23.06.2017 
1к кв-ра, зп - 41,1 кв.м, жп - 20,1 кв.м,  
м. Львів, вул. К. Трильовського, 
порука ФО 

475 131,00 

  21    101/08/14-13-Z 18.04.2008 16.04.2018 
1к кв-ра, зп - 35,9кв.м, жп - 19,9 кв.м, 
Івано-Франківська обл,  
м. Городенка, вул. Шевченка 

187 054,00 

  22    175/08/14-CLNv 19.06.2008 18.06.2018 

2к кв-ра, зп - 62,0 кв.м, жп - 33,2 кв.м,  
з підсобним прим-ням пл. 2,4 кв.м, 
м.Івано-Франківськ, вул. Довга  
(вул. Правди), порука ФО 

490 213,00 

  23    0193/07/11/СL 19.12.2007 18.12.2017 
2к кв-ра, м. Херсон, Бериславське шосе, 
зп - 42,6 кв. м, порука ФО 291 267,00 

  24    08/08/02/16-ENfvW 24.09.2008 23.09.2016 1к кв-ра, м. Миколаїв, пр. Леніна,  
зп - 34,2 кв.м, порука ФО 

208 451,00 

  25    0150/08/28-Z 06.10.2008 05.10.2017 
2к кв-ра, м. Кіровоград,  
вул. Ж. Революції, зп - 67,12 кв.м,  
жп - 38,6 кв.м, порука ФО 

135 925,00 

  26    146/06/01-N 06.06.2006 06.06.2021 
3к кв-ра, Київської обл, м. Українка,  
вул. Соснова, зп - 72,90 кв.м,  
жп - 42,00 кв.м, порука ФО 

397 567,00 

  27    0054/06/00-Z 16.08.2006 15.08.2011 
2к кв-ра, зп - 50,2 кв.м, жп - 28,9 кв.м, 
Києво-Святошинський р-н,  
м. Боярка, вул. Білогородська 

55 031,00 

  28    0488/07/01-CL 04.12.2007 04.12.2017 
2к кв-ра, зп - 47,90 кв. м, жп - 23,80 кв. м, 
м. Київ,вул. Велика Житомирська  357 364,00 

  29    0104/07/17-Z 25.05.2007 24.05.2012 
1к кв-ра, Хмельницька обл,  
м. Камянець-Подільський,  
вул. Тімірязева,порука ФО 

48 369,00 

  30    0070/07/26-CL 25.05.2007 24.05.2024 
3к кв-ра, зп - 67,9 кв.м, жп - 40,9 кв.м, 
Закарпатська обл,  
м. Мукачево, вулиця Сороча 

463 487,00 

  31    310/08/14-15-CLNv 26.09.2008 25.09.2018 
1к кв-ра,зп - 40,0 кв. м, жп - 15,0 кв.м,  
м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 
порука ФО 

244 702,00 

  32    06/08/02/20-RZv 12.06.2008 11.02.2017 1к  кв-ра, м. Миколаїв, вул. Спаська, 
зп - 28 кв.м, жп - 19,8 кв.м, порука ФО 

163 019,00 

  33    0090/08/28-СL 11.07.2008 10.07.2018 
2к кв-ра, зп - 48,11 кв. м, жп - 28,9 кв. м, 
Кіровоградська обл, Кіровоградський р-н, 
с. Созонівка, вул. Паркова, поруки ФО 

22 182,00 
 

  34    0375/08/26-CL 19.06.2008 18.06.2018 
3к кв-ра, Закарпатська обл, м.Ужгород, 
пр. Свободи,зп - 79,6 кв.м, жп - 51.6 кв.м. 373 274,00 

35 

0127/08/17-Anewv 08.08.2008 07.08.2015 
Авто Acura MDX, 2008 р. в, земельна 
ділянка заг. пл-0,0429 га, Чернівецька 
обл,Сторожинецький р-н, с. 
Годилів,Автомобіль MAZDA 6 2007р.в., 
приватне рухоме майно, поруки ФО 

1024603,00 0131/08/17-KE 08.07.2008 05.07.2013 

0592/07/17-KE 20.12.2007 19.12.2012 

. 
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Суворовський районний суд міста Одеси по ци-
вільній справі № 523/13774/15-ц за позовом ОСББ
«Рідна Гавань» до Сюрменян С. А. про стягнення за-
боргованості за договором, повідомляє, що справа
призначена до слухання в судовому засіданні на
27.01.2016 року о 10.30 годині. Судове засідання від-
будеться в приміщенні Суворовського районного
суду міста Одеси, що розташоване за адресою: місто
Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зал су-
дових засідань № 7. У разі неявки в судове засідання
справа може бути розглянута та прийняте рішення
за відсутністю Сюрменяна Сергія Артемовича.

Суддя Н. І. Гудіна

Баранівський районний суд Житомирської області
(12700, м. Баранівка, вул. Першотравенська, 30) розгля-
дає цивільну справу № 273/464/15-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Цимбалюка Віктора Сергійовича про
звернення стягнення на заставне майно. Відповідач Цим-
балюк B.C., зареєстроване місце проживання якого неві-
доме, викликається о 10 годині 00 хвилин 19 січня 2016
року до Баранівського районного суду Житомирської об-
ласті, зал № 1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Васильчук

Сватівський районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м.Сва-
тове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Черткова
Леоніда Григоровича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Черткова Леоніда Григоровича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 11 січня
2016 року о 16-00 год.

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

Суддя С. А. Пчолкін

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київ-
ської області викликає Гриценка Івана Миколайовича, в
судове засідання о 09.30 год. 12.01.2016 р. як відпові-
дача по справі за позовом Кикоть Ольги Миколаївни до
Гриценка Івана Миколайовича, третя особа: Переяслав-
Хмельницький РС УДМС України в Київській області про
визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням, яке відбудеться в приміщенні
міськрайонного суду за адресою: вул. Богдана Хмель-
ницького, буд. 65, м. Переяслав-Хмельницький, Київ-
ської області. У випадку неявки відповідача в судове
засідання справу буде вирішено на підставі наявних до-
казів.

Суддя Д. В. Свояк

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Осіпця Олега Ігоровича як відповідача по цивільній
справі № 2/756/5410/2015 р. за позовом Чернишенко
Іванни Миколаївни до Осіпця Олега Ігоровича про
розірвання шлюбу призначене на 29.01.2016 року об
11:00 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 
№ 21, суддя Кричина А. В.

У разі неявки, справу буде розглянуто у відсут-
ності відповідача.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Про-
стапчука Олександра Миколайовича до Оксенюк Валентини
Миколаївни про визнання права власності на нерухоме
майно за набувальною давністю Славутський міськрайонний
суд Хмельницької області викликає як відповідача Оксенюк
Валентину Миколаївну, останнє відоме місце проживання:
м. Ялта АР Крим, у судове засідання, що відбудеться 15
січня 2016 року о 10 годині в приміщенні суду за адресою:
м. Славута, вул. Я. Мудрого, 48-А, Хмельницької області. Ок-
сенюк Валентині Миколаївні надати заперечення проти по-
зову та докази, якими вони обгрунтовуються. У разі неявки
в судове засідання справа буде розглянута у відсутність від-
повідача.

Суддя Р. І. Тончук

Прошу прибути Добровольського Сергія Анатолійо-
вича до залу № 1 Саксаганського районного суду м. Кри-
вого Рогу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 3а
для участі у судовому засіданні як відповідача по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Доброволь-
ського А. В., Петриченко (Добровольської) Н. П.,
Добровольського С. А., Добровольської І. А. про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки, визнання права
власності о 16.00 годині 28 січня 2016 року.

Одночасно роз’яснюю, що у разі неявки ви зо-
бов’язані повідомити суд про причини неявки, оскільки
у разі відсутності таких даних суд розгляне вказану
справу за вашої відсутності.

Суддя В. М. Прасолов

Рубіжанський міський суд Луганської області пові-
домляє Армяновську Софію Григорівну, що у цивільній
справі № 425/1589/15-ц за позовом Армяновського Єв-
гена Сергійовича до Армяновської Софії Григорівни про
розірвання шлюбу 22.12.2015 року ухвалено заочне рі-
шення про задоволення позовних вимог. Заочне рі-
шення може бути переглянуто Рубіжанським міським
судом Луганської області на підставі заяви про перегляд
заочного рішення, яку ви маєте право подати протягом
десяти днів з дня опублікування цієї об’яви. У випадку
неподання вами названої заяви, заочне рішення набере
законної сили.

Суддя Д. С. Коваленко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Виговську Галину Іванівну як від-
повідачку по цивільній справі за позовом Вигов-
ського Михайла Валентиновича до Виговської
Галини Іванівни про розірвання шлюбу, яке відбу-
деться 11.02.2016 р. об 11.00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх. Явка до
суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде роз-
глядатися за наявними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Васильківський міськрайонний суд Київської області
викликає Григоренко Галину Іванівну у судове засідання
як відповідача у справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості, яке призначено на 20.01.2016 року
о 10 год. 30 хв. і відбудеться за адресою: Київська область,
м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 313.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без

поважних причин, судове засідання буде проведено у вашу
відсутність, а відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК України з
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Л. М. Кравченко

У Подільському районному суді м. Києва
10.02.2016 р. о 14 год. 30 хв. під головуванням судді
Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Матвієнка Віктора Георгійовича до Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Інтергранд -
капітал+» про захист прав споживача, визнання
недійсним договору майнового лізингу та застосу-
вання наслідків недійсності правочину.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова. При неявці відповідача
справа буде слухатись за його відсутності згідно 
ст. 169 ЦПК України.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Екс-
прес-Банк» до Озорнова О. С. про дострокове стягнення
суми заборгованості по кредитному договору.

Відповідач по справі Озорнов Олександр Сергійович, що
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Румянцева, б. 163, викликається о 08.30 годині 05 січня 2016
року 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 І. О. Сидоренко

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Постернак Альфреду Антонівну у судове засідання
як відповідача у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний «Райффайзен банк Аваль» про
стягнення заборгованості, яке призначено на 21.01.2016
року о 09 год. 00 хв. і відбудеться за адресою: Київська об-
ласть, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 313.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без по-

важних причин, судове засідання буде проведено у вашу від-
сутність, а відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК України з
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Л. М. Кравченко

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Коваленко Віолету Миколаївну у судове засідання як
відповідача у справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення за-
боргованості, яке призначено на 20.01.2016 року об 11 год.
00 хв. і відбудеться за адресою: Київська область, м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, кім. 313.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без по-

важних причин, судове засідання буде проведено у вашу від-
сутність, а відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК України з
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Л. М. Кравченко

Вінницький міський суд Вінницької області пові-
домляє, що в м. Вінниці по вул. Грушевського, 17 в
залі судового засідання № 4, 26.01.2016 у. о 12 год.
00 хв. під головуванням судді Овсюка Є. М. відбу-
деться розгляд цивільної справи за позовом Кисе-
льової Тетяни Павлівни до Шевчука Віталія
Анатолійовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням.

Явка Шевчука Віталія Анатолійовича в зазначене
судове засідання є обов’язкова.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове
засідання як відповідача Донецьку міську раду за позо-
вом Кір’ян Валентини Анатоліївни про визначення до-
даткового строку для прийняття спадщини.

Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк,
вул. Артема, 98.

Судове засідання призначене на 27 січня 2016 року 
о 14.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області
викликає відповідачів: Тарасюк Олесю Євгенівну, Тара-
сюка Антона Сергійовича в судове засідання в цивільній
справі № 310/8719/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Тарасюк О. Є., Тарасюка А. С. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке призначене на
11 лютого 2016 року о 15 год. 30 хв. і відбудеться за ад-
ресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комуна-
рів, 64, каб. 506.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі
вважаються повідомленими про час і місце розгляду
справи, у разі неявки до суду справа буде розглянута на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Ревуцький С. І.

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє,
що розгляд цивільної справи №487/6937/15-ц за позовом
прокурора м. Миколаєва в інтересах держави до Мико-
лаївської міської ради, Нижикейського Дмитра Дмитро-
вича про визнання незаконним та скасування рішення,
визнання недійсним державного акта та повернення зе-
мельної ділянки по пров. Польотному, 31 у м. Миколаєві,
відкладено на 22.01.2016р. о 10.00 год. Відповідачу Ни-
жикейському Д. Д. необхідно з’явитись у судове засі-
дання, яке відбудеться в приміщенні Заводського
районного суду за адресою: вул. Радісна, 3, м. Миколаїв,
54002. У разі неявки відповідача Нижикейського Д. Д.
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Агєєва Л. І.

Білоцерківський міськрайонний суд, (09100, 
м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7, зал судового за-
сідання № 5), викликає як відповідачку Лисенко Та-
мару Володимирівну, проживаючу по вул.
Шолом-Алейхема, 86, м. Біла Церква, Київська об-
ласть, по цивільній справі № 357/15490/15-ц
2/357/4705/15 за позовом ПАТ КБ «Дельта Банк» до
вас про стягнення боргу на 11.01.2016 року о 12 год.
00 хв.

Суддя Ярмола О. Я.

В провадженні Красноармійського міськрайонного
суду знаходиться цивільна справа № 2/235/4739/15
за позовом Мирошниченко Лілії Валеріївни про ро-
зірвання шлюбу до Мирошниченко Миколи Анатолі-
йовича, який зареєстрований за адресою: вул.
Туполева, 4/71, м. Донецьк. Відповідач викликається
до суду, кабінет № 6 (вул. Горького, 20, м. Красноар-
мійськ) на 04.01.2016 р. о 08.30 год. для участі в роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову.

Суддя Т. В. Стоілова

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Сюрменяна Сергія Арте-
мовича у цивільній справі № 522/15883/15-ц за позовом
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
«Рідна гавань» до Сюрменяна Сергія Артемовича про
стягнення заборгованості за договором оренди нежит-
лового приміщення будинку.

Судове засідання відбудеться 26 січня 2016 року о
12.00 год. у залі судових засідань № 223 Приморського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33. У разі неявки відповідача в судове засідання,
суд розглядатиме справу за його відсутністю, а також
суд зобов’язує повідомити про причини такої неявки.

Суддя С. О. Погрібний

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м.  Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Кияненка Олександра Володимировича про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі: Кияненко Олександр Во-
лодимирович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Горлівка, смт Гольмівський, вул. Сродникова, буд.
83, викликається на 21 січня 2016 року о 08 годині 00 хвилин
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 відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Білоцерківський міськрайонний суд викликає як
відповідача Лазоренка Василя Вікторовича по ци-
вільній справі № 357/13945/15-ц, 2/357/4340/15 за
позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Лазоренка Василя Вікторовича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром в судове засідання на 14.01.2016 року о 10 год.
30 хв., яке відбудеться за адресою: м. Біла Церква,
вул. Першотравнева, 4а, зал суду № 6.

Суддя А. Ю. Цуранов

Богуславський районний суд Київської області в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/1692/15-ц
за позовом органу опіки і піклування Богуславської
райдержадміністрації до Тимошенка Олексія Олек-
сандровича про позбавлення батьківських прав, ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 06 січня
2016 року о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Богуслав,
Київська область, вул. Франка, 29-а, як відповідача:

Тимошенко Олексій Олександрович, 11 серпня
1979 року народження, (вул. Шевченка, 1, с. Ди-
бинці, Богуславського району, Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області
викликає відповідачів: Тезик Оксану Вікторівну, Настека
Максима Вікторовича в судове засідання в цивільній
справі № 310/8715/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Тезик О. В., Настека М. В. про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке призначене на 11 лю-
того 2016 року о 14 год. 45 хв. і відбудеться за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 506.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі
вважаються повідомленими про час і місце розгляду
справи і у разі неявки до суду справа буде розглянута на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Ревуцький С. І.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської
області викликає в судове засідання як відповідача
Смолу Віктора Станіславовича у цивільній справі
№274/3416/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Акцент-Банк» про стягнення за-
боргованості. Судове засідання відбудеться
01.02.2016 р. о 15.00 год. у приміщенні суду за ад-
ресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Жи-
томирська, 30-А.

Суддя В. В. Корбут

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) роз-
глядає цивільну справу №233/6392/15-ц за позовом ПАТ «Всеук-
раїнський банк розвитку» до Корольчук Ю. В., Дяченка В. Д. про
стягнення заборгованості. Відповідачі у справі - Корольчук Юлія
Володимирівна, 17.10.1983 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Б.Хмельницького, 37-117; Дя-
ченко Володимир Данилович, 17.09.1955 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Б.Хмельницького,
37-117, викликаються до суду на 09 год. 00 хв. 22 січня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої
відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Оболонський районний суд міста Києва викликає як
відповідача Приліпко Олену Дмитрівну (останнє відоме
місце проживання: 08400, м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Можайська, б. 82-а) у судове засідання на
08.02.2016 року об 11 год. 30 хв., у зв’язку з розглядом
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Приліпко Олени Дмитрівни
про звернення стягнення на предмет іпотеки.

В разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача на підставі зібраних по ній
доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.
Суддя Яценко Н. О.

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області
викликає відповідача Курасова Олега Миколайовича в
судове засідання в цивільній справі № 310/8723/15-ц за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Курасова О.М. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке при-
значене на 11 лютого 2016 року о 15 год. 45 хв. і
відбудеться за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у разі неявки до суду справа буде розглянута на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Ревуцький С. І.

Малинський районний суд Житомирської області викли-
кає в судове засідання Суховерську (Назаренко) Анжелу Ва-
силівну (дата народження: 28.12.1987 року) як відповідача
в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Комерційний банк «Приватбанк» до Суховерської
(Назаренко) Анжели Василівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Малинського
районного суду Житомирської області (11301, площа Со-
борна, 6, м. Малин Житомирської області) 18 січня 2016
року о 09.00 годині.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до
суду справа розглядатиметься у його відсутність за наяв-
ними в ній матеріалами.

Суддя Ярмоленко В. В.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
18.02.2016 року об 11 год. 00 хв. Копицю Юрія Олек-
сандровича та Копицю Альону Олександрівну як від-
повідачів по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» до Копиці
Юрія Олександровича, Копиці Альони Олексан-
дрівни, третя особа - Бондаренко Катерина Микола-
ївна, про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідачі викликаються в судове засідання, у
разі неявки справа розглядатиметься в їхню відсут-
ність.

Суддя О. А. Савицький

Приватний нотаріус Арбузинського районного но-
таріального округу Миколаївської області Грицаєнко
Л. М. (смт Арбузинка Миколаївської області, вулиця
Шевченка, 187, тел (05132) 3-01-32) повідомляє про
відкриття спадщини Лукашенко Валентини Петрівни,
померлої 23 квітня 2010 року, 1926 року народ-
ження, уродженки с. Новокрасне Арбузинського
району Миколаївської області, останнє місце прожи-
вання: с. Новокрасне Арбузинського району Мико-
лаївської області, вул. Величко, 50, та просить
спадкоємців, в тому числі дочку  Покатилову Світ-
лану Василівну, 1946 року народження, звернутися
до нотаріуса для оформлення спадщини.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 30 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -9  -14       -5  -10
Житомирська -9  -14       -4    -9
Чернігівська -10  -15       -5  -10
Сумська -10  -15       -5  -10
Закарпатська -3    -8         0    -5
Рівненська -6  -11       -2    -7
Львівська -5  -10       -2    -7
Івано-Франківська -6  -11       -2    -7
Волинська -5  -10       -2    -7
Хмельницька -6  -11       -2    -7
Чернівецька -6  -11       -2    -7
Тернопільська -6  -11       -2    -7
Вінницька -8  -13       -4    -9

Oбласть Нiч          День
Черкаська -9   -14      -5   -10
Кіровоградська -8   -13      -4     -9
Полтавська -10   -15      -5   -10
Дніпропетровська -10   -15      -5   -10
Одеська -6   -11      -2     -7
Миколаївська -6   -11      -2     -7
Херсонська -6   -11      -2     -7
Запорізька -6   -11      -2     -7
Харківська -11   -16      -6   -11
Донецька -11   -16      -6   -11
Луганська -11   -16      -6   -11
Крим -3      -8        0     -5
Київ -10   -12      -6     -8

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

оголошення

Старобільський районний суд Луганської області викликає пред-
ставника Антрацитівської міської ради Луганської області, яка розта-
шована за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Леніна, 1, як
відповідача за позовом Куницької Світлани Олександрівни про визна-
чення додаткового строку для прийняття спадщини, що відбудеться
12 січня 2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38-«a».

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

Суддя О. О. Пелих

У 2016-му на Сумщині
популяризуватимуть
олімпійський рух

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

БУДЬМО ЗДОРОВІ! Відповідне розпорядження підписав го-
лова Сумської ОДА Микола Клочко, мотивуючи це знаковими
олімпійськими подіями для краю і винятковим значенням здо-
рового способу життя. 

Мова передовсім про двох легендарних спортсменів, урод-
женців Сумщини  Володимира Голубничого та Олександра Ша-
паренка, які вибороли сім олімпійських медалей на двох  і які
2016-го відзначатимуть ювілейні дні народження:  2 червня Во-
лодимиру Степановичу виповниться 80, а 16 лютого Олексан-
дру Максимовичу — 70 років.

Легкоатлет — скороход Володимир Голубничий — учасник
п’яти олімпіад, володар двох золотих, срібної та бронзової ме-
далей; веслувальник на байдарці Олександр Шапаренко брав
участь у трьох олімпіадах і виборов два «золота» та одне «сріб-
ло». Нині обоє — почесні громадяни міста Суми.

У розпорядженні передбачено заходи не тільки зі святкування
ювілеїв, а й зміцнення матеріально-технічної бази легкоатлетич-
ної школи імені В. Голубничого, створення веслувальної школи
імені О. Шапаренка, зустрічі з громадськістю та молоддю об-
ласного центру і області, випуск буклетів, довідково-інформа-
ційної літератури тощо.

До слова, Сумщина має особливі олімпійські традиції. Адже
зі слобожанським краєм тісно пов’язані імена таких славетних
олімпійців, як Володимир Куц, Леонід Жаботинський, сестри
Валя і Віта Семеренко, Олена Петрова, Тарас Шелестюк та
інші.
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Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

СПОРТИВНІ ПІДСУМКИ-2015.
У різдвяно-новорічний період
особливо хочеться дива. Та очіку-
вання чогось надзвичайного іноді
менш важливе, ніж змога подару-
вати незабутні враження. Тож
Центральний спортивний клуб
Збройних cил України разом із
небайдужими людьми у перед-
день Різдва за григоріанським ка-
лендарем подарував невеличке
свято тим, хто найбільше потре-
бує уваги та турботи, — дітям із
соціально-незахищених сімей.

Традиційні новорічні забави —
руханки, ігри та конкурси — орга-
нізатори поєднали із майстер-
класом від іменитого спортсмена,
чемпіона світу з греко-римської
боротьби у ваговій категорії до 85
кг, кращого борця світу 2015 ро-
ку, солдата Жана Беленюка. 

Слід зауважити, що армійська
школа не одне десятиліття вихо-

вує чемпіонів. На килимі манежу
ЦСК ЗС України тренувалися
Іван Богдан, Владлен Тростян-
ський, Олександр Колчинський,
В’ячеслав Олійник. Тому вже за-
раз потрібно піклуватись про
майбутнє греко-римської бороть-
би і нове покоління переможців,
на честь яких здійматиметься си-
ньо-жовтий прапор та лунатиме
гімн України.

А те, як часто лунатиме гімн
України на футбольних полях
Франції наступного літа, напря-
му залежить від гравців націо-
нальної збірної. Наша перша 
команда вперше в історії зуміла
подолати таку непривітну стадію
плей-оф кваліфікаційного турні-
ру і здобула путівку до фінальної
частини континентального чем-
піонату. У червні, коли футболіс-
ти  випробовуватимуть смараг-
дові галявини Франції, на астро-
логічному полі господарюватиме
вогняна мавпа — покровитель
року за східним календарем, а

вона обіцяє чимало захоплюю-
чих подій.

Мавпа темпераментна й емо-
ційна, іноді хитрунка буває під-
ступною. Вона то плаче, то смі-
ється, то насолоджується життям,
то впадає в депресію. Однак мін-
ливість і бурхливі перепади не за-

важають пам’ятати про поставле-
ну мету і  наполегливо прагнути
до неї. Мета збірної України на
Євро-2016 — вийти з групи, наго-
лошує головний тренер націо-
нальної команди Михайло Фо-
менко.

За традицією напередодні Но-
вого року Асоціація спортивних
журналістів України назвала свої
варіанти лауреатів серед  атлетів,
тренерів і команд.

Жан Мороз 
і рік футбольної мавпи

Кращі 
Спортсмени:

Жан Беленюк — греко-римська боротьба, Олег Верняєв —
спортивна гімнастика, Валентина Семеренко — біатлон, Па-
вло Тимощенко — сучасне п’ятиборство, Ольга Харлан —
фехтування, Богдан Бондаренко — легка атлетика, Марія
Музичук — шахи, Андрій Ярмоленко — футбол, Олександр
Усик — бокс, Еліна Світоліна — теніс.

Тренери:
Михайло Фоменко, наставник збірної України з футболу,  Во-

лодимир Станкевич, головний тренер чоловічої збірної країни з
фехтування на шпагах.

Команди року:
Збірна України з футболу, яка пробилася до фінальної час-

тини Євро–2016, і чоловіча збірна країни з фехтування на
шпагах, що здобула світове «золото».

Під ялинку спортсмени
загадують собі перемоги
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