У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ
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Економіка України за
січень–листопад 2015
року
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Постанова Кабінету Міністрів
України «Про заборону
ввезення на митну територію
України товарів, що походять
з Російської Федерації»

№1 (5621)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Як пробудити
«сплячих» акціонерів?

ПРИВІТАННЯ

Бог вірить
в Україну

Колаж Iрини НAЗIМOВOЇ

Дорогі українські
родини!
Минув рік.
Рік наших спільних переживань,
спільних успіхів,
боротьби і перемоги.
Рік
нашого
поступу
вперед.
Кожен наступний
рік — це рік сподівань і мрій, рік
впевненості в майбутньому.
Найбільша цінність України — це ми, українці, це наші родини, наші батьки і діти. Любіть одне одного,
підтримуйте одне одного, вірте в наш успіх, і
він обов’язково настане.
З Новим роком та Різдвом Христовим! Хай
Бог береже Україну і наші родини.
Щиро,
Прем’єр-міністр України
Арсеній Яценюк

ЦИФРА ДНЯ

67,1 млрд м3
становив торік транзит російського газу
територією України до ЄС і Молдови.
Це на 7,9% більше, ніж 2014 року,
за даними Державної компанії
«Укртрансгаз»

4
ОБГОВОРЕННЯ. Експерти виступають проти примусового

позбавлення права власності на акції тих, хто придбав
їх у період масової приватизації 1990-х років

ЗНО відчиняє двері навіть престижних вишів
АБІТУРІЄНТ. Кожен другий українець упевнений, що за 10 років незалежне тестування

зменшило рівень корупції під час вступу до університетів
Інна КОВАЛІВ,
«Урядовий кур’єр»
ідсьогодні всі цьогорічні випускники, котрі прагнуть
улітку стати студентами університетів, можуть зареєструвати-

В

ся для участі у пробному тестуванні. Для майбутніх абітурієнтів це чудова нагода
ознайомитись із процедурою
проведення основної сесії ЗНО.
Такий корисний досвід дасть
змогу у відповідальний момент

уникнути можливих помилок,
правильно розрахувати час,
складаючи тести, і головне — перевірити власні знання. Тож іще
буде нагода щось надолужити.
В Українському центрі оцінювання якості освіти запевня-

ють, що готуються до проведення ЗНО-2016. У пробному
тестуванні випускники зможуть узяти участь у квітні
цього року. Реєстрація на основну сесію тестів стартує 1
лютого. У центрі радять уже

сьогодні визначитися з переліком предметів, за якими складатимете ЗНО, а також
потурбуватися про оформлення документів, що
посвідчують особу, зокрема паспортів.

3

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 31 грудня 2015 року
4 820103 080015

USD 2400.0667
EUR 2622.3129
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.2931
за 10 рублів

/ AU 254407.07

AG 3316.89
PT 214805.97
за 10 тройських унцій

PD 133923.72
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УРЯДОВИй КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

реклама. оголошення
Миронівський районний суд Київської області викликає як відповідача Карагодіна Юрія Анатолійовича на судовий розгляд цивільної
справи ЄУН 371/1302/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПівденкомБанк» до Карагодіної Наталії Юріївни, Карагодіна Юрія Анатолійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, який відбудеться 12 січня 2016 року о 10 годині
00 хвилин в приміщенні Миронівського районного суду Київської області (кабінет судді Поліщука А. С.) за адресою: Київська область, місто
Миронівка, вул. Першотравнева, 3.

ДО ВІДОМА РЕКЛАМОДАВЦІВ

На сайті «Урядового кур’єра» з’явився новий розділ «Рекламні оголошення»
Редакція газети «Урядовий кур’єр» зробила своїм читачам новорічний подарунок. Якщо ви опублікували у
нашій газеті оголошення чи виклик до суду і не змогли придбати потрібний номер видання в газетному кіоску,
не переймайтеся цим – заходьте на сайт ukurier.gov.ua.
З 1 січня 2016 року на сайті створено спеціальний розділ «РЕКЛАМНІ ОГОЛОШЕННЯ» адреса:
http://ukurier.gov.ua/uk/advertisements/, де протягом року всі оголошення, які друкуватимуться в газеті «Урядовий
кур’єр», розміщуватимуться у форматі pdf. Потрібне вам оголошення ви зможете знайти за числом публікації
чи номером газети. Переглянути тексти оголошень, скопіювати їх чи зберегти можна безкоштовно. Сподіваємося,
що нова послуга буде корисною і допомагатиме вам у щоденній роботі.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію

Фрунзенський районний суд м. Харкова повідомляє,

ПАТ «ПРОФІН БАНК»

що 08 грудня 2015 року був задоволений позов по ци-

оголошує відкриті торги (аукціон) з продажу активів шляхом відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань іншим фінансовим установам, який проводитиметься на електронному торговому майданчику ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКГ МОНІТОРИНГ» (скорочене офіційне найменування – ТОВ «АУКЦІОН.ЮА»)
(https://www.aukzion.com.ua), опис лотів розміщено на сайті Організатора та сайті ПАТ «ПРОФІН
БАНК» - http://www.profinbank.com/

вільній справі за позовом Цай Сюхо до Хуан Цзіньлян,

Лот № 3740 Право вимоги за кредитним договором №2/1/2013 із забезпеченням – початкова ціна продажу (без ПДВ)
2 027 103,26 грн., гарантійний внесок 202 710,33 грн.;
Лот № 3741 Право вимоги за кредитним договором № 986/980-ЮО та № 104/кл/2014 із забезпеченням – початкова ціна
продажу (без ПДВ) 8 603 082,30 грн., гарантійний внесок 860 308,23 грн.;
Лот № 3742 Право вимоги за кредитним договором № 75/кл/2014, № 82/кл/2014, № 78/ко/2014 із забезпеченням та дебіторська заборгованість за попереднім договором з юридичною особою – початкова ціна продажу (без ПДВ) 41 202 198,80
грн., гарантійний внесок 4 120 219,88 грн.;
Лот № 3743 Право вимоги за кредитним договором № 9/КЛ/2013, № 41/кл/2013, № 29/кл/2013, № 24/кл/2013, № 54/кл/2013,
№ 50/кл/2013, № 44/кл/2013, № 71/кл/2014 із забезпеченням – початкова ціна продажу (без ПДВ) 8 016 995,93 грн., гарантійний внесок 801 699,59 грн.;
Лот № 3744 Право вимоги за кредитним договором № 1052/840-ЮО, № 886/980-ЮО та № 1058/980-ЮО із забезпеченням
– початкова ціна продажу (без ПДВ) 9 004 041,73 грн., гарантійний внесок 900 404,17 грн.;
Лот № 3745 Право вимоги за кредитними договорами (з фізичними особами) та договорами забезпечення виконання
зобов’язань, у кількості 149 шт. – початкова ціна продажу (без ПДВ) 415 060,45 грн., гарантійний внесок 41 506,05 грн.;
Лоти № 3740-3743, виставляються до продажу на перші торги, які відбудуться за наявності не менше двох учасників.
Лоти № 3744-3745, виставляються до продажу на треті торги зі зниженням ціни продажу на 30% від початкової вартості
лоту, які відбудуться за наявності не менше одного учасника.
Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40у.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна з 09.00 до 18.00 год. за їх місцезнаходженням,
після реєстрації учасника відкритих торгів (аукціону), сплати гарантійного внеску та укладення договору про конфіденційність,
попередньо зателефонувавши за номером (067) 233 87 83.
Умови продажу:
1. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).
2. Відкриті торги (аукціон) проводяться відповідно до Правил проведення відкритих торгів (аукціону) та Умов проведення
відкритих торгів (аукціону), розміщених на сайті Організатора. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити Організатору винагороду за проведення аукціону, згідно з підписаним договором з Організатором.
3. Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоколу про проведення аукціону укладає договори відступлення
прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань. Усі витрати, пов’язані з підписанням
цих договорів, покладаються на покупця - переможця аукціону.
4. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
5. Крок ціни актуальних відкритих торгів (аукціону) встановлюється 1 % від початкової вартості лоту на актуальних відкритих
торгах (аукціоні).
6. Розмір реєстраційного внеску – 500 грн. 00 коп., по кожному лоту окремо.
7. Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової вартості лоту актуальних відкритих торгів (аукціону).
8. Відкриті торги (аукціон) може проводитись за методом підвищення ціни та/або зниження ціни. Зниження ціни на актуальних відкритих торгах (аукціоні), які проводяться за методом зниження ціни, може здійснюватися в розмірі 10% від початкової ціни лоту у разі, якщо жоден з учасників аукціону не запропонує ціну, яка дорівнює або більше початкової ціни,
встановленої на актуальних відкритих торгах (аукціоні).
Реєстраційні та гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», код ЄДРПОУ
38811542, п/р 26004520594400 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.
9. Прийом заяв на участь в аукціоні буде проводитись на веб-сайті ТОВ «АУКЦІОН.ЮА» (www.aukzion.com.ua), починаючи
з 05.01.2016 року.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні), оплата реєстраційного внеску – до 17:00 год.
13.01.2016 року. Оплата гарантійного внеску до 17:00 год. 18.01.2016 року.
Подача електронних заявок на аукціон учасниками, які пройшли кваліфікаційний відбір на сайті Організатора з 09.30 год.
до 09.45 год. 20.01.2016 року.
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. 20.01.2016 року.
Місце проведення відкритих торгів (аукціону) у формі електронних торгів: www.aukzion.com.ua.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті
ТОВ «АУКЦІОН.ЮА» (www.aukzion.com.ua).
Організатор відкритих торгів (аукціону): ТОВ «АУКЦІОН.ЮА», 01042, м. Київ, вул. Вітряні Гори, 21/7 (літера А), тел. (044)
392-19-73, (098) 297-39-45, працює щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00.

В провадженні Коростишівського районного суду Житомирської області перебуває
цивільна справа № 280/1682/15-ц за позовом Захарчук О.Ф. до Захарчука П.О. про
стягнення аліментів.
Судовий розгляд справи відкладено на
27 січня 2016 року на 15 год. 00 хв. в Коростишівському районному суді за адресою: м. Коростишів, вул. К. Маркса, 52,
суддя Пасічний Т. З., тел. 5-09-70.
В судове засідання викликається відповідач:
— Захарчук Павло Олександрович, зареєстрований та проживає за адресою: м.
Шепетівка, вул. Горбатюка, 100 Хмельницької області.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде розглянута
у його відсутність за наявними доказами.

Чернігівський районний суд в порядку частини 9 статті 74 ЦПК України викликає в судове
засідання о 09 годині 00 хвилин 12 січня 2016
року як відповідача Четверікова Олександра Вікторовича, 03.01.1975 року народження останнє
відоме місце перебування: вул. Танкістів, буд.
84, корп. 1, кв. 6, смт Гончарівське Чернігівського району Чернігівської області по цивільній
справі за позовом Четверікової Валентини Миколаївни до Четверікова Олександра Вікторовича про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться у приміщенні
суду за адресою: м. Чернігів Чернігівської області, вул. Воровського, 4 під головуванням
судді Криворученко Д. П.
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, тому у випадку відсутності відомостей
про причини відповідача Четверікова Олександра Вікторовича, вважати відповідачів – повідомленими належним чином, або причину
неявки буде визнано судом неповажною, справу
буде розглянуто без його участі на підставі наявних в ній даних чи доказів.

третя особа: Управління у справах дітей Департаменту
праці та соціальної політики Харківської міської ради,
про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на дитину.
Хуан Цзіньлян має право протягом 10 днів з дня отримання рішення подати суду заяву про його перегляд.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/5340/15-ц
за позовом ПАТ КБ «Правекс-банк» до Савел’єва С.В. про
стягнення заборгованості. Відповідач у справі - Савел’єв
Сергій Васильович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, сел. К.Маркса, вул. Труда, 53,
викликається до суду на 08 год. 30 хв. 25 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. Горпинич

Суддя О.В. Каліуш

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області повідомляє відповідача Мазура Ігоря Вікторовича,
22.02.1986 р.н., проживаючого за адресою: м. Хмельницький, вул. Довженка, 14/1, кв. 78, про те, що судовий розгляд цивільної справи за позовною заявою Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Мазура Ігоря Вікторовича про стягнення заборгованості відбудеться 15.01.2016 року о 12 год. 30 хв. за
адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, каб.
10, 1-й пов.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності за наявними у справі доказами.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області викликає в судове засідання як відповідача Мірошніченка Володимира Володимировича з розгляду цивільної
справи № 274/3633/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Мірошніченка Володимира Володимировича про стягнення
заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська,
30-А, о 12.00 год. 03.02.2016 р.
У разі неявки в судове засідання відповідача Мірошніченка Володимира Володимировича судовий розгляд буде
проведено у його відсутності.

Суддя В.О. Мороз

Суддя І. Ю. Хуторна

Пологівським районним судом Запорізької об-

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Дєдяєва Євгенія В’ячеславовича в судове засідання по справі № 523/16042/15-ц за позовом
Нащубської Ольги Юріївни до Дєдяєва Євгенія В’ячеславовича, третя особа — Суворовська районна адміністрація в особі Органу опіки та піклування, про позбавлення
батьківських прав, яке відбудеться об 11.30 годині 26
січня 2016 року в приміщенні Суворовського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 9. У разі
неявки Дєдяєва Євгенія В’ячеславовича справа буде розглядатися за його відсутності.

ласті викликається до суду:
— Чунтулов Руслан Віталійович (останнє відоме
місце проживання: 85740, Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул. Центральна, буд. 40/17, кв. 10) на 08
годину 20 хвилин 11.01.2016 р. для участі у розгляді
справи № 324/2492/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».
Суддя Омельчук В.Є.

Суддя І. В. Середа

Теплодарський міський суд Одеської області викликає до
суду відповідача Герасимову (Мініну) Ірину Василівну, останнє
відоме місце проживання: м. Теплодар Одеської області, вулиця Генерала Плієва, буд. 15, кв. 13, по цивільній справі
№516/281/15-ц за позовом Стащенка Володимира Олександровича до Мініної Ірини Василівни про позбавлення батьківських
прав, розгляд якої відбудеться 19 січня 2016 року о 10.00 годині
за адресою: м. Теплодар Одеської обл., вул. Комунальна, 3
(суддя Шумейко М.Т.).
Теплодарський міський суд пропонує відповідачу Герасимовій (Мініній) Ірині Василівні подати заперечення на позов та
докази, якими обґрунтовуються заперечення.
У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за відсутності відповідача Герасимової (Мініної) Ірини ВаСуддя М. Т. Шумейко
силівни.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Федотова Володимира Миколайовича, зареєстрованим місцем проживання якого
є: вул. Комсомольська, буд. 105, кв. 8, смт Козелець
Козелецького району Чернігівської області, в судове
засідання на 12 січня 2016 року о 10.00 год. (вул. Леніна, 7, смт Козелець, Чернігівська область, 17000)
у справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Федотова Володимира Миколайовича про стягнення
заборгованості.
Суддя Бузунко О. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької
області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Хмелевського B.C., Кліщ О.Б. про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/6106/15-ц -Хмелевський Віталій Сергійович, 10.05.1983 р.н.,
зареєстрований за адресою: Донецька область,
м. Макіївка, м-н Комсомольський, 21/33, викликається в судове засідання на 09.30 год.
12.01.2016 року. Відповідач у цивільній справі
№ 233/6111/15-ц - Кліщ Олександр Борисович,
17.06.1983 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Ольховська,
пров. 3, буд. 55, викликається в судове засідання
на 09.00 год. 12.01.2016 р. Розгляд зазначених
цивільних справ відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області (корп. №2, каб. №16).
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справи будуть розглянуті за їхньої відсутності.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Федорову Ірину Іванівну про
те, що Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська (суддя Демидова С.О.) у судовому
засіданні 17 грудня 2015 року винесено заочне
рішення по цивільній справі № 201/16565/15-ц,
2/201/4292/2015 за позовом Михайлової Юлії
Олександрівни до Федорової Ірини Іванівни
про стягнення суми боргу за договором позики, яким позовні вимоги задоволено. Стягнуто з Федорової Ірини Іванівни (ІПН
2445800329) на користь Михайлової Юлії
Олександрівни (ІПН 2487800284) суму боргу за
договором позики від 08 серпня 2013 року в
розмірі 230 194, 10 грн. та суму боргу за договором позики від 16 грудня 2013 року в розмірі
230 194, 10 грн., всього 460 388, 20 грн. Стягнуто з Федорової Ірини Іванівни (ІПН
2445800329) на користь Михайлової Юлії
Олександрівни (ІПН 2487800284) сплачений
останньою судовий збір у розмірі 4 603, 89 грн.
Рішення суду набирає законної сили в порядку,
передбаченому ст. 223 ЦПК України.

Апеляційний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Леніна, 10) розглядає цивільну
справу № 233/4256/2015 (№ 22-ц/775/860/2015)
за апеляційною скаргою Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» на
заочне рішення Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 25 вересня 2015
року у справі за позовом Публічного акціонерною
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Денисова Геннадія Вячеславовича про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Денисов Геннадій Вячеславович, 09.04.1966 року народження, був зареєстрований у м. Костянтинівка,
пр. Ломоносова, буд. 107, кв. 26, але 13.06.2014
року був знятий з реєстрації з цієї адреси, викликається на 26.01.2016 року о 09.00 год. до суду
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачеві 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 Т. О. Мартишева

Суддя Демидова С.О.

Суддя В.Г. Постолова

Попаснянський районний суд Луганської обОголошення орендодавця — Інститут історії України НАН України
про намір передати в оренду державне майно, щодо якого надійшли заяви
ласті викликає як відповідача Кравченко Раїсу
Миколаївну, що мешкає за адресою: Луганська
№
Назва органу Балансоутримувач
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
п/п
управління
(назва, юридична
Найменування та
Реєстровий Загальна Вартість майна Максимально Мета
область, м. Кіровськ, вул. Заводська, б. 39, у суадреса, телефон)
місцезнаходження
номер
площа,
за незалежною можливий
використання
дове засідання по цивільній справі за №
об’єкта оренди
майна
кв.м.
оцінкою, грн
строк оренди
1
2
3
4
5
6
7
8
9
423/1473/15-ц за позовом Фермерського госпо1
Національна
Інститут історії України Приміщення на першому 1030000003 368,0
6299792
2 роки
Магазин
дарства «Віктор» до Кравченко Раїси Миколаакадемія наук НАН України 01001,
поверсі будівлі по вул.
та 11 місяців
непродовольчих
України
м. Київ, вул.
Грушевського, 4
товарів
ївни про розірвання договору оренди земельної
Грушевського, 4
279-63-62
Приміщення в підвалі
1030000003 74,77
1166188
2 роки та 11
Магазин
ділянки, яке відбудеться 12 січня 2016 року о 10
будівлі по вул.
місяців
непродовольчих
год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: ЛуганГрушевського,4
товарів
ська
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою:
У разі неявки суд розглядатиме справу без
01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 526. Додаткова інформація за тел: 279-63-62, 278-78-16.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди буде оголошено конкурс на право оренди. Вищезгадане майно пропо- вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
нується до оренди як група об’єктів у цілому. Заяви про намір щодо частини об’єкта оренди розгляду не підлягають.
Суддя А. В. Архипенко

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області викликає як відповідача
Сискова Євгена Петровича у судове засідання в цивільній справі № 320/6306/15-ц за
позовом AT «Дельта Банк» до Сискова Євгена Петровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке призначене на 20 січня 2016 року о 09 год. 30 хв.
і відбудеться у приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області
за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11.
Суддя Купавська Н. М.

18.01.2016 року о 10 годині у
приміщенні Новоайдарського районного суду Луганської області
буде слухатись цивільна справа
№419/2229/15-ц, №2/419/559/2015
за позовом Пєнкіної Анастасії Леонідівни до Пєнкіна Руслана Олеговича про розірвання шлюбу.
Суддя Л. Д. Добривечір

Попаснянський районний суд Луганської області викликає як відповідача Головченко Володимира Миколайовича, що мешкає за адресою:
Луганська область, м. Кіровськ, с. Донецький,
вул. Леніна, б. 6, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Фермерського господарства
«Віктор» до Головченко Володимира Миколайовича про розірвання договору оренди земельної
ділянки, яке відбудеться 14 січня 2016 року о 13
год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.
У разі неявки суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає відповідача Лесик Володимира Олександровича, зареєстрованим місцем проживання якого є: військова
частина А 1048, смт Десна Козелецького району Чернігівської області, в судове засідання на 11 січня 2016 року на 11-00 год. (вул. Леніна, 7, смт Козелець, Чернігівська
область, 17000) у справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Лесик Володимира
Олександровича про стягнення заборгованості.
Суддя Бузунко О.А.

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

Суддя А. В. Архипенко

Втрачений паспорт
серія ME номер 870149,
зареєстрований на ім’я
Мітянкін Михайло Олександрович,
виданий ТУМ Солом’янського РУ
ГУМВС України в місті Києві
22 травня 2008 року,
вважати недійсним з 26.12.2015.
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реклама. оголошення
До уваги товариства з обмеженою відповідальністю «Софора Юг»
(код ЄДРПОУ 34597772).
За результатами розгляду справи № 20-26.13/161-14 про вчинення товариством з обмеженою
відповідальністю «Софора Юг» (код ЄДРПОУ 34597772) і товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Квадрат» (код ЄДРПОУ 30662800) порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів
торгів на закупівлю: «будівництво дитячого садка на 110 місць в с. Кароліно-Бугаз Овідіопольського району Одеської області» (оголошення № 195086 про проведення відкритих торгів, опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 55/1 (657/1)
від 07.05.2012), проведених Департаментом капітального будівництва Одеської обласної державної
адміністрації, Антимонопольний комітет України прийняв рішення від 06 жовтня 2015 року
№ 495-р.
За результатами розгляду справ № 20-26.13/57-15 і № 20-26.13/28-15 про вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Софора Юг» (код ЄДРПОУ 34597772) порушень, передбачених пунктом 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді
неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого
Антимонопольного комітету України у встановлені ним строки, Антимонопольний комітет України
прийняв рішення від 20 жовтня 2015 року № 533-р і №532-р відповідно.
Інформація про прийняті рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна — До уваги суб’єктів господарювання
— Інформація про рішення Комітету».
Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України
«Про захист економічної конкуренції».

Новоайдарським районним судом Луганської області викликається до суду:
- Гребенюк Любов Володимирівна (останнє відоме місце
проживання: 69068, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Аваліані, буд. 4, кв. 67) на 10 годину 00 хвилин 15.01.2016 р. для
участі у розгляді справи № 419/2294/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».
Суддя Добривечір Л. Д.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302,
м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.
Відповідач: Петрачков Сергій Анатолійович, викликається на 03
лютого 2016 року о 08-00 год. до суду, каб. № 7, 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.

Марківський районний суд Луганської області викликає як
відповідачів у судове засідання Морозова Юрія Миколайовича,
Морозову Людмилу Василівну по справі № 417/1651/15-ц за
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Морозова Юрія Миколайовича, Морозової Людмили Василівни про стягнення кредитної
заборгованості.
Засідання відбудеться 15 січня 2016 року о 09 год. 30 хв., за
адресою: Луганська обл., смт Марківка, пл. Жовтнева, 31.
У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Дідоренко А. Е.

Кам’янський районний суд Черкаської області викликає Куценко Ольгу Олексіївну, 03.07.1965 р.н., як відповідача по цивільній справі за позовом Куценка Юрія Олексійовича до
Куценко Ольги Олексіївни про розірвання шлюбу.
Засідання відбудеться під головуванням судді Шкреба В. В.
об 11 год. 00 хв. 18 січня 2016 року в приміщенні Кам’янського
районного суду Черкаської області за адресою: Черкаська область, м. Кам’янка, вул. Пушкіна, 45, зал судових засідань №1.
Явка обов’язкова. У разі неявки справа буде розглядатись без
участі відповідача.

Суддя Хмельова С. М.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області викликає в судове засідання Овсієнка Михайла Миколайовича (13.07.1967 р. н.), мешканця с. Маків Дунаєвецького
району Хмельницької області, як відповідача по цивільній
справі №674/1481/15-ц пров. №2/674/727/15 за позовом
Овсієнко Людмили Володимирівни до Овсієнка Михайла
Миколайовича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 20.01.2016 року о 8.30 год. в залі суду за адресою:
32400, Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Красінських,
11. В разі неявки в судове засідання або неповідомлення
про причину неявки справа буде розглянута за наявними
матеріалами за його відсутності (заочний розгляд).

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/6738/15-ц за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Гусь Л. В., Гусь С. М. про стягнення заборгованості. Відповідачі у справі — Гусь Леонід Вікторович,
17.05.1961 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Панченка, 1/1А-70; Гусь Світлана Миколаївна, 06.10.1965 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Панченка, 1/1А-70, викликаються до суду на 11 год. 30 хв. 15 січня 2016 року (корп. №2,
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що 11.01.2016 року о 14 годині 00 хвилин призначено розгляд цивільної справи за позовом
товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до Абрамяна Камо Рубіковича про стягнення заборгованості та збитків відповідно до кредитного
договору № 50011257 від 03.12.2013 року.
Абрамян Камо Рубікович викликається в судове засідання як відповідач. Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки останнього, справу буде розглянуло за його відсутності за наявними у справі матеріалами.
Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Черкаська
область, 19500.

Суддя Каліуш О. В.

Суддя В. О. Черненко

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької
області (адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, 30,
м. Шепетівка) викликає в судове засідання Звєрєва
Миколу Володимировича на 16 січня 2016 року на
10 годину 00 хвилин, як відповідача по справі
№ 2/688/1192/2015 за позовом Звєрєвої Юлії Миколаївни про стягнення аліментів, з метою дачі особистих пояснень. У разі неявки та невиконання
обов’язку повідомити суд про причини неявки,
справу буде вирішено на підставі наявних в справі
даних та постановлено заочне рішення.
Суддя С. В. Козачук
Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької
області (адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, 30,
м. Шепетівка) викликає в судове засідання Звєрєва
Миколу Володимировича на 16 січня 2016 року на 9
годину 00 хвилин, як відповідача по справі
№ 2/688/1175/2015 за позовом Звєрєвої Юлії Миколаївни про розірвання шлюбу, з метою дачі особистих пояснень. У разі неявки та невиконання
обов’язку повідомити суд про причини неявки,
справу буде вирішено на підставі наявних у справі
даних та постановлено заочне рішення.
Суддя С. В. Козачук

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 09.02.2016 року
о 10-00 год. розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до
Шубочкіної Світлани Валеріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач, місце проживання якої невідомо, викликається для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 03 листопада 2015 року розглянуто цивільну
справу № 409/2647/15 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Сємакіної Олени Василівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 20.01.2016 року о 13:00
год. (резервна дата 27.01.2016 р. о 13:00 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2.
Викликається Сємакіна Олена Василівна, останнє місце
реєстрації: м. Луганськ, вул. Победоносна, буд. 7, кв. 40.
У випадку неявки відповідача, справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Марківський районний суд Луганської області викликає як відповідачку Басову Ольгу Анатоліївну на судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Басової Ольги Анатоліївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області 11.01.2016 р.
о 09 год. 00 хв. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева,
буд. 31, Луганської області.
У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як відповідача Бішира Анатолія Дмитровича, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Марсельська, 4, кв. 31, у судове
засідання, що відбудеться 20 січня 2016 року о 10.00 годині в
приміщенні Суворовського районного суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 15, у якому буде слухатися цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПРИВАТБАНК» до Бішира Анатолія Дмитровича про стягнення заборгованості. До зазначеного часу відповідачу пропонується подати до суду заперечення проти позову та відповідні
докази. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних на те причин справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. М. Шкиря

Суддя О. М. Малиновський

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна справа № 592/6847/15-ц, провадження
№ 2/591/2791/15 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Бондаренко Світлани Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суд викликає Бондаренко Світлану Іванівну, останнє відоме
місце проживання: вул. Ковпака, 89, кв. 77, м. Суми, останнє
відоме місце реєстрації: вул. Харківська, буд. 5, кв. 39, м. Суми,
як відповідача по справі на 08 лютого 2016 року об 11-00 год.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми, що розташоване за адресою:
м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 505, головуючий
суддя Бурда Б. В.
В разі неявки відповідача в дане судове засідання, справа
Суддя Артемчук В. М. буде розглянута в його відсутність.

Печерський районний суд м. Києва викликає Чижмаря Юрія Васильовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом Шевченка І. А.
до Чижмаря Ю. В. про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання інформації недостовірною та
її спростування, відшкодування моральної шкоди,
яке відкладено на 25 лютого 2016 року на 09 год. 00
хв., та відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 18.
Суддя Максименко О. Ю.
Суддя Ю. А. Фаркош

Суддя Літовка В. В.
Старобільський районний суд Луганської області викликає Шарого Олександра Олександровича, який мешкає за
адресою: м. Харків, вул. Китаєнко, б. 6, гуртожиток, як відповідача та Воїнова Сергія Анатолійовича, який мешкає за
адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева, б.21, кв.4, як
третю особу за позовом Коренєвої Діни Вікторівни до Коренєва Сергія Вікторовича про визнання грошових коштів
об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, що
відбудеться 13 січня 2016 року о 09 годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,
вул. Пролетарська, 38 «а».
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської
області знаходиться цивільна справа за позовом Форманюка
Олександра Олександровича до Форманюк Лесі Аркадіївни, треті
особи: орган опіки та піклування в особі виконкому Броварської
міської ради Київської області, орган опіки та піклування в особі
виконкому Малинської міської ради Житомирської області, про
позбавлення батьківських прав.
Броварський міськрайонний суд Київської області викликає
в якості відповідачів по вказаній справі Форманюк Лесю Аркадіївну, останнє відоме місце проживання: Київська обл., м. Бровари, вул. Возз’єднання, буд. 7, кв. 7. Розгляд даної справи
відкладено на 15 год. 00 хв. 02 лютого 2016 року та відбудеться
у залі суду за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Радченко В. Є.) знаходиться цивільна
справа за позовом Боярова Андрія Івановича до Боярової Станіслави Іванівни, Табака Олександра Самуіловича
про визнання часток у спільній сумісній власності.
Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 12
січня 2016 року о 10 годині 00 хвилин. Попереджаємо
відповідачів Боярову Станіславу Іванівну та Табака Олександра Самуіловича, що у випадку їх неявки в судове засідання на вищевказану дату та час, справу буде
розглянуто у їх відсутності на підставі наявних доказів у
Суддя Н. М. Петришин матеріалах справи.

Суддя О. О. Пелих

23 грудня 2015 року в заочному порядку було розглянуто цивільну справу № 178/1791/14-ц,
2/178/845/15 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Єгорова Валерія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Даним заочним рішенням позовні вимоги були задоволені у
повному обсязі. З повним текстом рішення відповідач Єгоров В. О. може ознайомитись, звернувшись
до канцелярії Криничанського районного суду Дніпропетровської області за адресою: вул. Виконкомівська, 17, смт Кринички.
Суддя В. С. Моцний
Голова суду Лісняк В. В.

Чечельницький районний суд Вінницької області викликає у судове засідання як відповідачку Клочан Інну Петрівну,
14.04.1984 року народження, по цивільній справі
№ 151/990/15-ц за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Клочан Інни Петрівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначено на 20.01.2016 року о 10 год.
30 хв. в приміщенні Чечельницького районного суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл., смт Чечельник,
вул. Жовтнева, 33.
Явка відповідачки Клочан І.П. у справі обов’язкова. У разі
неявки відповідачки в судове засідання, справу буде розглянуто за її відсутності за наявними в справі доказами.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт Сарата, Одеської області,
вул. Леніна, 105) викликає в судове засідання на 27 січня 2016 року о 10 годині 00
хвилин Кокарча Сергія Георгійовича, зареєстрованого в с. Фараонівка, вулиця Суворова, № 72, Саратського району, Одеської
області, як відповідача у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Кокарча Сергія Георгійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором у
сумі 26155 гривень 09 копійок.
В разі неявки та невиконання обов’язку
повідомити суд про причину неявки справу
буде вирішено без вашої участі за наявними
у справі доказами.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт Сарата, Одеської області,
вул. Леніна, 105) викликає в судове засідання на 20 січня 2016 року о 12 годині 00
хвилин, Криворота Володимира Михайловича, проживаючого в с. Крива Балка, вулиця Суворова, № 156, Саратського району,
Одеської області, як відповідача у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приват Банк»
до Криворота Володимира Михайловича про
стягнення заборгованості за кредитним договором у сумі 26250 гривень 64 копійки.
В разі неявки та невиконання обов’язку
повідомити суд про причину неявки справу
буде вирішено без вашої участі за наявними
у справі доказами.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт Сарата, Одеської області,
вул. Леніна, 105) викликає в судове засідання на 20 січня 2016 року об 11 годині 30
хвилин, Білого Павла Владиславовича, проживаючого в с. Михайлівка, вулиця Радянська, № 21, Саратського району, Одеської
області, як відповідача у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Білого Павла Владиславовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором у
сумі 11979 гривень 94 копійки.
В разі неявки та невиконання обов’язку
повідомити суд про причину неявки справу
буде вирішено без вашої участі за наявними
у справі доказами.

Суддя Бучацька А. І.

Суддя Бучацька А. І.

Суддя Бучацька А. І.

Попаснянський районний суд Луганської
області викликає як відповідача Мошенець
Ольгу Миколаївну, що мешкає за адресою:
Луганська область, м. Кіровськ, вул. Макаренко, б. 40, кв. 42, у судове засідання по цивільній справі за № 423/1468/15-ц за
позовом Фермерського господарства «Віктор» до Мошенець Ольги Миколаївни про
розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 14 січня 2016 року о
13 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.
У разі неявки суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області у зв’язку з розглядом цивільної
справи № 359/8257/15-ц (2/359/2429/2015)
за позовом Поліщука Сергія Володимировича до Безсонова Даніїла (Баклана Руслана)
Вікторовича про стягнення коштів викликає
в судове засідання о 12.00 годині 15 січня
2016 року як відповідача Безсонова Даніїла
(Баклана Руслана) Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: Київська область, м. Бориспіль, Соцмістечко, 185, до
Бориспільського міськрайонного суду Київської області за адресою: Київська область,
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, зал
с/з № 10. У випадку неявки відповідача буде
ухвалено заочне рішення.

Борзнянський районний суд Чернігівської
області викликає Мороза Сергія Васильовича, як відповідача у цивільній справі
№ 730/1160/15-ц за позовом Мороз Олени
Вікторівни до Мороза Сергія Васильовича
про розірвання шлюбу, яка призначена до
розгляду на 15 січня 2016 року об 11.00 год.
у приміщенні Борзнянського районного суду
Чернігівської області за адресою: вул. Незалежності, 4, м. Борзна, Чернігівської області.
Крім того, суд роз’яснює, що відповідно
до ст.74 ЦПК України з опублікуванням даного оголошення про виклик відповідач вважається належним чином повідомленим про
час і місце розгляду справи.

Суддя А. В. Архипенко

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Суддя І. І. Тіслюк

Краматорський міський суд Донецької
області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент банк» до Лобунець
Ірини Григорівни, 02 грудня 1970 року народження, про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
Лобунець І. Г. викликається на 25 січня
2016 року о 09.30 годині, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.
Суддя Бучацька А. І.
Суддя Пікалова Н. М.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт Сарата, Одеської області,
вул. Леніна,105) викликає в судове засідання
на 26 січня 2016 року о 09 годині 00 хвилин,
Дзюбу Ольгу Валеріївну, проживаючу в с.
Михайлівка, вулиця Піонерська, № 58, Саратського району, Одеської області, як відповідачку у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Дзюби Ольги
Валеріївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором у сумі 13482 гривні 43
копійки.
В разі неявки та невиконання обов’язку
повідомити суд про причину неявки справу
буде вирішено без вашої участі за наявними
у справі доказами.

Краматорський міський суд Донецької
області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»
до Кузьміна Сергія Валентиновича, 20
жовтня 1965 року народження, про стягнення заборгованості за кредитним договором, викликається на 25 січня 2016
року о 09.30 годині.
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 І. В. Лизенко
Суддя Пікалова Н. М.

Попаснянський районний суд Луганської
області викликає Осипенкову Ірину Володимирівну, останнє відоме місце проживання
якої: м. Стаханов, Луганської області, вул.
Н. Курченко, буд. 7, кв. 68, як відповідача
у судове засідання у цивільній справі
№ 423/1474/15-ц за позовом Фермерського
господарства «Віктор» до Осипенкової І. В.
про розірвання договору оренди землі, що
відбудеться 12 січня 2016 року о 09 годині
15 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.
У разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
пОГОда На завтра
Фото Світлани Скрябіної

фОтОфакт

ТЕМПЕрAТУрA ПO OбЛAСТяХ УкрAїнИ
нA 6 СіЧня

НЕЗАЙВА ЗАПОПАДЛИВІСТЬ. нинішній
рік за східним календарем — червоної вогняної Мавпи. Вогонь — це колосальна життєва енергія, прагнення до успіху і самовдосконалення. Астрологи передбачають, що 366
днів (бо високосний) багатьом принесуть
кар’єрне зростання й успіх у всіх починаннях.
А червоний — це передовсім колір любові,
який віщує бурхливі романтичні стосунки. і
дарма, що новий 2016 рік згідно зі східним
гороскопом настане лише 8 лютого. Запопадливо задобряти тваринок-символів уже
можна, — вирішили в столичному зоопарку
та запросили відвідувачів на новосілля для
приматів. До створення смачних імпровізованих листівок — їстівних смаколиків, що

кріпляться до картонної основи за допомо-

гою меду, найбільше
долучилися діти. Першим понесли імпровізовані листівки
двом гібонам. Мавпи взяли їх у
лапи і їли на деревах: пальцями

відколупували зернятка та
облизували мед. капуцини не
сміли трапезувати без дозволу вожака, а шимпанзе Тоні найбільше зрадів йогуртові.
«У нашому зоопарку живе 35 мавп. Годуємо їх овочами, фруктами, молочними кашами. Даємо сир, кефір, варене куряче м’ясо,
яйця, соняшникове насіння і горіхи. Взимку
доповнюємо раціон цибулею і часником для
підвищення імунітету», — розповіли фахівці
журналістам.
нові зимові вольєри просторі і, як наголосили організатори, огороджені міцним
склом, а не гратами: наближаємося до європейських стандартів.

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

Нiч
День
-7 -12 0 -5
-7 -12 0 -5
-13 -18 -4 -9
-13 -18 -5 -10
-2 -7 +1 +6
-7 -12 0 -5
-6 -11 +2 -3
-6 -11 +2 -3
-7 -12 0 -5
-7 -12 0 -5
-7 -12 0 -5
-7 -12 0 -5
-7 -12 0 -5

РЕЙТИНГИ. Головний тренер
київського «Динамо» Сергій ребров посів 16 місце у рейтингу
найкращих футбольних тренерів
світу за версією видання Coachworldranking.
Лідирує в опитуванні наставник «барселони» Луїс Енріке, на
другому місці Унаї Емері («Севілья»), а замикає трійку лідерів Хосеп Гвардіола («баварія»). До
слова, наставник «Дніпра» Мирон
Маркевич перебуває на 31-й сходинці, а головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу
посідає 40 місце у цьому рейтингу. Звісно, визнання Сергія реброва напряму пов’язане з якістю

виступів «Динамо», для якого торік було більше вдалих моментів,
аніж за кілька попередніх разом.
А єдиним по-справжньому негативним результатом у 2015-му
стала поразка від «Шахтаря» на
чемпіонаті України ...
«якщо вже казати про підсумки, то хотілося б висловитися про інше, — зауважив головний тренер «Динамо» в інтерв’ю
сайтові dynamo.kiev.ua. — Усі
зазначають, що нині рівень
чемпіонату України впав, та зараз дуже хороший шанс для українських футболістів, які, вважаю, не гірші за багатьох легіонерів. Зовсім недавно практично в кожній команді нашої
Прем’єр-ліги було 5-10 легіонерів незрозуміло якої проби — не

всі з них відповідали рівневі
чемпіонату України. А нині є хороший шанс для наших молодих
хлопців, і вони, повірте, в будьякому матчі віддаватимуть усі
свої сили.
Тому не можна говорити, що
рівень чемпіонату України впав.
Сподіваюся, що з приходом наших молодих українських хлопців цей рівень підвищиться. Просто потрібно дати нашій молоді
небагато часу. Після того як змінилася ситуація з засиллям легіонерів в чемпіонаті України,
першість стала цікавою для наших уболівальників: кожен, хто
приходить на стадіон, хоче, щоб
в його команді, як мінімум, грали українці і, як максимум, футболісти, які виросли в його місті,

Переселенці
святкували
як удома
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

регіоні. і зараз до цього, напевно, все йде», — сподівається
тренер.
Він висловив також сподівання, що в другій половині сезону
вболівальники зрозуміють це і
підтримають наш чемпіонат, ходитимуть на футбол, підтримуватимуть наших молодих українських хлопців.
Додала позитиву і національна збірна, у якої, на думку Сергія реброва, є все для того, щоб
порадувати нас своєю грою на
Євро-2016. наша національна
дружина це вже довела в домашньому поєдинку плей-оф зі
Словенією, коли на полі справді
була команда, яка розуміла, за
рахунок чого збирається обігравати суперника.

ТУРБОТА. напередодні нового року сім’я бійця олександра Самосадова, загиблого у
зоні АТо, отримала ключі від
квартири у житловому будинку
в селі Сад, що під Сумами. Вручаючи ключі вдові та семирічній
доньці героя, голова Сумської

оДА Микола клочко зазначив:
держава зобов’язана тим, хто
віддав життя за незалежність і
свободу України. Але замало
лише забезпечити їхні сім’ї житлом чи надати одноразову допомогу. Підтримка має неодмінно бути постійною і дієвою,
бо родини втратили найдорожчих. До слова, цього року на
Сумщині за рахунок коштів

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

державного бюджету придбано
17 квартир, з яких 15 — сім’ям
загиблих бійців АТо і 2 — інвалідам. на це надано 8,5 мільйона гривень.
Тим часом новосели Самосадови починають облаштовувати нове помешкання. Школярка Віка вже зустрілася з ровесниками, які живуть у під’їзді
і з якими ходитиме до школи.

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

РЕАБІЛІТАЦІЯ УВАГОЮ. одними з перших, до кого у
Харкові завітав Дід Мороз зі Снігуронькою, стала дітвора переселенців з Донецької та Луганської областей, що мешкають у модульному містечку.
на невеличкому майданчику біля компактних модульних
будиночків розгорнулося дивовижне свято. Малеча разом зі
своїми старшими друзями та батьками завзято водила хороводи навколо ялинки-красуні, декламувала вірші, співала
пісні. Старалися від душі, бо ще не встигли призабути святкові розваги в День Святого Миколая. За такий теплий прийом, не боячись навіть підтанути, новорічні гості почастували
дітлахів ласощами.
Волонтер олена козир, яка також мешкає в модульному
містечку, похвалилася, що свято ялинки організували за
сприяння адміністрації комінтернівського району.
олена також розповіла, що волонтери почали тісно співпрацювати з психологами і розробили проект з реабілітації
дітей з сімей переселенців, наголосивши, що дітям важче,
ніж дорослим, звикати до мирного життя, тому їх потрібно
більше творчо розвивати, проводити для них різні пізнавальні заходи. особливо такі заходи важливі й потрібні тут, в модульному містечку, де мешкає майже 200 дітей.

ОГОЛОШЕННЯ

На Новий рік — нова квартира
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Нiч
День
-7 -12 0 -5
-7 -12 0 -5
-13 -18 -5 -10
-11 -16 -2 -7
-3 -8 0 +5
-3 -8 -2 +3
-4 -9 -2 +3
-7 -12 0 -5
-11 -16 -5 -10
-8 -13 -2 -7
-8 -13 -3 -8
-2 -7 0 +5
-8 -10 -2 -4

Укргiдрометцентр

Ребров серед двадцяти найкращих
тренерів світу
Гана РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

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

Виконавчий комітет Сумської
міської ради днями прийняв рішення про передачу двох ви-

вільнених квартир в обласному центрі сім’ям загиблих воїнів АТо, які стояли в черзі на
житло. Передбачають, що за
такою самою процедурою в
2016 році помешканнями забезпечать ще 4 сім’ї цієї категорії.

Царенков Станіслав Олександрович, 18.03.1974 року народження, останнє
місце проживання чи мешкання: 51900, Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, проспект Дружби Народів, будинок 23, квартира,103, викликається у відкрите судове засідання як відповідач об 11.00 годині 21 січня 2016
року у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Царенкова Станіслава Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитом.
Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням
судді Решетник Т.О. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпродзержинськ,
вул. Петровського, 166, 1 поверх, кабінет № 1.
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі
відповідач Царенков Станіслав Олександрович вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсутності.
Суддя Т.О. Решетник

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
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