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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 16 листопада 2015 року
USD 2305.9785 EUR 2482.1553 RUB 3.4606 / AU 249910.42 AG 3318.30 PT 202695.51 PD 130748.98

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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Перший пішов!ЦИТАТА ДНЯ

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК:

Експортери 
дивляться на Схід 

ТОРГІВЛЯ. Україна і Китай у грудні планують провести біз-
нес-форум у Києві, який покликаний стати майданчиком для 
встановлення прямих торговельних контактів. «Наше завдання 
— створити майданчик для спілкування бізнесу з бізнесом за 
підтримки уряду», — пояснила заступник міністра економічно-
го розвитку і торгівлі — торговий представник України Наталія 
Микольська під час засідання робочої групи з питань співробіт-
ництва з КНР у межах Ради експортерів при відомстві.

Україна має чудовий шанс на активну участь у проекті уряду 
Китаю «Економічний пояс Великого шовкового шляху», відкрив-
ши нові торгові шляхи і наростивши експорт, повідомляє прес-
служба Мінекономрозвитку. Бо ринок Китаю представляє для 
України один з основних інтересів з огляду на нинішні пріорите-
ти пошуку нових ринків збуту для вітчизняної продукції, вважає 
фахівець. І уряд закликає встановлювати безпосередні бізнес-
контакти для поглиблення партнерства в АПК, у транспортній та 
логістичній галузях та промисловості, зокрема авіації.

ЦИФРА ДНЯ

10,4 млрд доларів
становив експорт продукції АПК 

за 9 місяців року, надавши 
державі 37% валютних надходжень 

від загального експорту країни  

«Якщо політичні 
партії отримуватимуть 

будь‑яке тіньове 
фінансування, їхні 

керівники нестимуть 
кримінальну  

відповідальність за  
політичну корупцію».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ ДОКУМЕНТИ

Пенсійний фонд  для спілкування 
з літніми людьми відтепер 
використовуватиме Skype, 
текстові повідомлення 
на мобільному та соцмережі

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про розподіл 
резерву коштів медичної субвенції 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам у 2015 році»

Прем’єр-міністр про фінансування з наступного року 
політичних партій виключно з державного бюджету  

УПРАВЛІННЯ. Місцеве самоврядування починає жити 
за новими принципами  

«Сокиру ми вже загострили»
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ. Президент і Прем’єр говорили про завершення етапу 
інституціональних і законодавчих змін у боротьбі з корупцією

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

«Запобігаємо. Боремось. Ді-
ємо» — з такою назвою-

закликом у НСК «Олімпій-
ський» стартувала міжнародна 
антикорупційна конференція. 

Її відкривали виступами-звіта-
ми Президент і Прем’єр-міністр. 
Це була офіційна церемонія по-
чатку роботи заходу — перед-
старт тематичних панелей.

Петро Порошенко розпочав 
промову з теми виборів. Він за-
явив, що в більшості міст, де 

відбувся другий тур, перемо-
гу здобули представники де-
мократичної коаліції. «Я вітаю 
українців із цим вибором, — не 
приховував доброго настрою 
глава держави. — Не маю сум-
ніву, що головний напрям бо-
ротьби з корупцією — дере-

гуляція та передача повнова-
жень владним територіаль-
ним громадам. Це квінтесен-
ція спільних кроків з унесення 
змін до Бюджетного і Податко-
вого кодексів. Значна частина 
фінансового ресурсу переда-
ється територіальним грома-

дам. Владна і фінансова відпо-
відальність стають ближчими 
до громадянина».

А стратегію боротьби з ко-
рупцією Президент оз-
начив висловлюванням 
16-го президента США 
А враама Лінкольна: 
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 листопада 2015 р. № 1159-р
Київ

Про затвердження перспективного 
плану формування територій громад 

Кіровоградської області
1. Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про добро-

вільне об’єднання територіальних громад» затвердити перспективний

план формування територій громад Кіровоградської області, що дода-
ється.

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

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 11 листопада 2015 р. № 1159-р

Назва 
територіальної 

громади 

Код 
населеного 
пункту — 
адміністра-
тивного 
центру 

територі-
альної 
громади 
згідно з 
КОАТУУ 

Назва 
населеного 
пункту — 

адміністратив-
ного центру 

територіальної 
громади 

Назва району чи 
міста обласного 
значення, до 
якого входить 

адміністративний 
центр 

територіальної 
громади 

Бобринецька 3520810100 м. Бобринець Бобринецький район 
Вільшанська 3524355100 смт Вільшанка Вільшанський район 
Голованівська 3521455100 смт Голованівськ Голованівський 

район 
Соколівська 3522587201 с. Соколівське Кіровоградський 

район 
Компаніївська 3522855100 смт Компаніївка Компаніївський 

район 
Маловисківська 3523110100 м. Мала Виска Маловисківський 

район 
Смолінська 3523155700 смт Смоліне —“— 
Злинська 3523181601 с. Злинка —“— 
Новгородківська 3523455100 смт Новгородка Новгородківський 

район 
Новоукраїнська 3524010100 м. Новоукраїнка Новоукраїнський 

район 
Олександрівська 3520555100 смт Олександрівка Олександрівський 

район 
Петрівська 3524955100 смт Петрове Петрівський район 
Ганнівська 3524980401 с. Ганнівка —“— 
Новостародубська 3524983701 с. Новий Стародуб —“— 
Глинська 3525281201 с. Глинськ Світловодський 

район 
Ульяновська 3525510100 м. Ульяновка Ульяновський район 
Устинівська 3525855100 смт Устинівка Устинівський район 
Знам’янська 3510600000 м. Знам’янка м. Знам’янка  
Кіровоградська 3510100000 м. Кіровоград м. Кіровоград 
Світловодська 3510900000 м. Світловодськ м. Світловодськ 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
формування територій громад Кіровоградської області

1. Графічна частина (карта Кіровоградської області)

2. Перелік спроможних територіальних громад Кіровоградської області

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду

Дарницький районний суд м. Києва викликає
відповідача: Комарницького Нестора Михайлови-
ча, останнє місце реєстрації якого: м. Київ, вул. А.
Ахматової, 13, кв. 307, у судове засідання, яке
відбудеться 18.11.2015 року о 16 год. 45 хв. за
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для
участі в судовому розгляді цивільної справи за
позовом ТОВ «РАДА» до Комарницького Нестора
Михайловича про стягнення заборгованості.

Суддя О. М. Колесник

Марківський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Третьякову Ганну Віталіївну на
судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства «ВСЕУК-
РАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Третьякової Ганни
Віталіївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 20.11.2015 р.
об 11 год. 00 хв. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтне-
ва, буд. 31 Луганської області.

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

Суддя В. М. Шкиря

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Артемівськ Донецької області, вул. Артема, 5) розгля-
дає цивільну справу 2/219/3341/2015 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Вершиніна Ігоря Васильовича про стяг-
нення суми заборгованості.

Відповідач у справі: Вершинін Ігор Васильович, останнє
місце реєстрації - Донецька область, смт Булавинське, вул.
Жовтнева, 52, викликається на 20.11.2015 року о 09.00
годині до суду, каб. № 300, 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
розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Артемівськ Донецької області, вул. Артема, 5) розгля-
дає цивільну справу 2/219/3335/2015 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Буренкова Олександра Юрійовича про
стягнення суми заборгованості.

Відповідач у справі: Буренков Олександр Юрійович,
останнє місце реєстрації — Донецька область, м. Єнакієве,
вул. 60 років СРСР, 65, викликається на 20.11.2015 року о
09.20 годині до суду, каб. № 300, 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
розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Арте-

мівськ Донецької області, вул. Артема, 5) розглядає цивільну спра-
ву 2/219/3486/2015 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кучми
Олександра Олександровича про стягнення суми заборгованості.

Відповідач у справі: Кучма Олександр Олександрович, останнє
місце реєстрації — Донецька область, м. Єнакієве, вул. 2-а Город-
ська, 51, викликається на 20.11.2015 року о 09.15 годині до суду,
каб. № 300, 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 розглядатися у його від-
сутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, 
м. Красний Лиман, вул. Фрунзе,13) розглядається цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Романіна Олександра Сергійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором у розмірі 133 878,99 гривень.

Відповідач Романін О.С. викликається до каб. № 18 суду на 20
листопада 2015 року о 09 годині 00 хвилин для участі в розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його
відсутності за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Арте-
мівськ Донецької області, вул. Артема, 5) розглядає цивільну спра-
ву 2/219/3344/2015 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» До Іванової
Олександри Андріївни про стягнення суми заборгованості.

Відповідач у справі: Іванова Олександра Андріївна, останнє місце
реєстрації — Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Ілліча,
37/60, викликається на 20.11.2015 року о 09.10 годині до суду, каб.
№ 300, 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 розглядатися у його від-
сутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Викрадену печатку № 2

Товариства з обмеженою

відповідальністю 

«УНІВЕРСАЛ СЕРВІС

УКРАЇНА», код ЄДРПОУ

19039522, 

м. Одеса, Україна, 

вважати недійсною.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Арте-

мівськ Донецької області, вул. Артема, 5) розглядає цивільну спра-
ву 2/219/3328/2015 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Безгубого
Ігоря Андрійовича про стягнення суми заборгованості.

Відповідач Безгубий Ігор Андрійович, останнє місце реєстрації:
Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Бажова, 6/2, виклика-
ється на 20.11.2015 року о 09.05 годині до суду, каб. № 300, 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 розглядатися у його від-
сутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Добропільський міськрайониий суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 39а) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїн-
ський акціонерний банк» до Єсипової Олександри Володимирівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором № ВL_КГ 100094678
від 13.02.2012 року.

Відповідачка: Єсипова Олександра Володимирівна викликається на
20 листопада 2015 року об 11.00 годині до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет №15, для участі в розгляді справи у відкритому судо-
вому засіданні.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття вона повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність. 

Суддя Здоровиця О. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Ягельської Катерини Юріївни до Азлук Амора Бен Мабрука, третя
особа — Виконавчий комітет Артемівської міської ради Донецької
області, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Відповідач у справі: Азлук Амор Бен Мабрук, який мешкає за
адресою: 84500, м. Артемівськ Донецької області, вул. Осипенка,
15, викликається на 10.00 годину 20 листопада 2015 року до суду,
каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та  докази. У випадку неявки відповідача відповідно до ч. 4 ст. 169
ЦПК України справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Втрачений паспорт
громадянина України 

Бабака Дмитра 
Анатолійовича СР 419857,

виданий 
Рівненським МУ УМВС

України 
в Рівненській області, 
вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ 
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГАМЕТ УКРАЇНА» 

(ідентифікаційний код 32774097)
Дочірнє підприємство «ГАМЕТ УКРАЇНА» (ідентифіка-

ційний код 32774097, місцезнаходження: 03680, м. Київ,
вул. Якутська, буд. 8, надалі - ДП «ГАМЕТ УКРАЇНА») пові-
домляє, що 19.10.2015р. єдиним учасником (засновни-
ком) ДП «ГАМЕТ УКРАЇНА» - Товариством з обмеженою
відповідальністю «Гамет Бізнес Девелопмент» (юридична
особа за законодавством Республіки Польща, адреса: Рес-
публіка Польща, м. Торунь 87-100, вул. Кочєвська, 22/107)
було прийнято рішення про припинення ДП «ГАМЕТ
УКРАЇНА» шляхом його ліквідації.

Ліквідатором ДП «ГАМЕТ УКРАЇНА» призначено Ромас-
кевича Сергія Васильовича. Вимоги кредиторів до ДП
«ГАМЕТ УКРАЇНА» приймаються у строк до 29.12.2015р.
на адресу: 03680, м. Київ, вул. Якутська, буд. 8.

В порядку ч.9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький міськрайон-
ний суд Чернігівської області повідомляє, що судове засідання
в цивільній справі за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Ситого
Тараса Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитом
призначено на 20 листопада 2015 року об 11 годині 00 хвилин
та буде проведено в приміщенні суду за адресою: Чернігівська
область, м. Прилуки, вул. Котляревського, 62, 2 поверх, кабі-
нет № 10, під головуванням судді Ільченко О. І. Для участі у
справі як відповідач викликається Ситий Тарас Юрійович,
02.01.1981 р.н., останнє відоме місце реєстрації: Чернігівська
обл., м. Прилуки, вул. Гоголя, буд. 108.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач у
справі вважається повідомленим про день, час та місце її роз-
гляду. Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача на
розгляд справи, за умови відсутності повідомлень про причи-
ни його неявки, справа буде розглянута в його відсутність на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. І. Ільченко

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе,13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «Правекс-Банк» до Іконникова
Олексія Валерійовича, Іконникової Рімми Радіківни про
стягнення заборгованості за кредитним договором в роз-
мірі 8251 долар США 09 центів (175988 гривень 76 копі-
йок).

Відповідач Іконников О. В. викликається до каб. № 6
суду на 20.11.2015 року о 09 годині 00 хвилин для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідач Іконникова P. P. викликається до каб. № 6
суду на 20.11.2015 року о 09 годині 00 хвилин для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів, справа
буде розглянута за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Старобільським районним судом
Луганської області викликається до
суду:

- Комаровська Наталія Олександрів-
на (останнє місце проживання: 94600,
Луганська обл., м. Антрацит, смт Орі-
хове, вул. Підгірна, буд. 29) на 14
годин 00 хвилин 20.11.2015 р. 
для участі у розгляді справи 
№ 431/3405/15-ц по суті за позовом
ПАТ «Акцент-банк».

Суддя Березка О. М.

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб населення №13(186)-2 
на базі ПрАТ «УМВБ»

24.11.2015 р. о 16-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться
спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №13(186)-2, який підлягає реалізації згідно з

постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що 

міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова 
ціна за     
1 тонну 

(без 
ПДВ), 
грн.

Стартова 
ціна за     
1 тонну   
(з ПДВ), 

грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.  

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 25 20 6 403,09 7 683,71 192 092,75 500 3 841 855,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
грудня 2015 р. Термін відвантаження грудень 

2015 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 14 6 403,09 7 683,71 153 674,20 280 2 151 438,80

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва 
грудня 2015 р. Термін відвантаження грудень 

2015 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 24 6 403,09 7 683,71 153 674,20 480 3 688 180,80

автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 

виробництва грудня 2015 р. Термін 
відвантаження грудень 2015 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 31 6 403,09 7 683,71 153 674,20 620 4 763 900,20

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб.      
в-во. Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). 
Обсяги виробництва грудня 2015р. Термін 

відвантаження грудень 2015р.

5 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 20 4 6 403,09 7 683,71 153 674,20 80 614 696,80

автотранспортом:EXW  - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
грудня 2015 р. Термін відвантаження грудень 

2015 р.

1 960
15 060 071,60

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та 
проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ознайомитись з яким можна на офіційному 

веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 23.11.2015 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного 
робочого дня з 9:00 до 18:00

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ «Укрнафта»
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 
2010). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.

2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:
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Оголошення про проведення повторного 
аукціону (електронні торги) з продажу активів,

що обліковуються на балансі 
ПАТ «РЕАЛ БАНК» 

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на ліквідацію ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ
БАНК» оголошує повторний аукціон з продажу активів, що облікову-
ються на балансі ПАТ «РЕАЛ БАНК» на електронному торгівельному
майданчику Товарної біржі «ПОЛОНЕКС»

* Банк гарантує, що Приміщення належить йому на праві власності,
не продане, не подароване, в користування (оренду) будь-яким третім
особам не надане, як внесок до статутного фонду будь-яких суб’єктів
господарювання не внесено, правами третіх осіб, як в межах України,
так і за її межами, жодним чином не обтяжене. Початкова ціна про-
дажу лота вказана з урахуванням знижки 15% від ціни попереднього
аукціону.

** Основні засоби мають ознаки пошкодження та непридатні у по-
дальшому використанні.

***Кожний лот виставляється до продажу окремо. З детальною
інформацією про склад лотів та початковою ціною кожного лоту
можна ознайомитися на сайті ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ПОЛОНЕКС»:
www.polonex.com.ua, та ПАТ «РЕАЛ БАНК» http://realbank.com.ua.

**** Нерухомість є архітектурною пам’яткою, що пов’язано з особ-
ливим режимом вказаного майна, у тому числі встановлює обов’язок
продавця здійснити погодження відчуження об’єкта культурної спад-
щини в Управлінні культури, національностей та релігій Луганської
обласної державної адміністрації. Початкова ціна продажу лота вка-
зана з урахуванням знижки 30%.

- Покупцю в обов’язковому порядку потрібно ознайомитися зі ста-
ном майна до подачі заявки на участь в аукціоні. 

- Майно, яке пропонується до реалізації, було у користуванні та має
ознаки зносу.

Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
30.11.2015 року.

У разі, якщо учасник аукціону (електронні торги) зробив крок в ос-
танні 5 хвилин до часу закінчення аукціону (електронні торги), час
проведення аукціону (електронні торги) продовжується на 5 хвилин,
і так доти, доки не буде визначено учасника аукціону (електронні
торги), що запропонував найвищу ціну.

Місце проведення аукціону (електронні торги): www.polonex.com.ua
Кінцевий строк прийняття заявок на участь: 25.11.2015 о 17 год.

00 хв.
З детальним описом лотів та умовами проведення аукціону (елек-

тронні торги) можна ознайомитись на веб-сайті Організатора:
www.polonex.com.ua

Умови продажу:
Кожний учасник аукціону (електронні торги), який реєструється,

приймає “Правила проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу
майна банків, щодо яких прийнято рішення про здійснення процедури
ліквідації” та умови Публічного договору з учасником аукціону, тексти
яких розміщені на веб-сайті Організатора аукціону (електронні торги).

Переможець зобов’язаний сплатити Товарній біржі «ПОЛОНЕКС»
виногороду за проведення аукціону (електронні торги).

Розмір реєстраційного внеску становить: 510 грн. 00 коп. (п’ятсот
десять гривень 00 копійок) без ПДВ.

Розмір гарантійного внеску – 10% від початкової ціни лота.
Реєстраційний та гарантійний внески учасників аукціону (елек-

тронні торги) вносяться на поточний рахунок Товарної біржі «ПОЛО-
НЕКС»: п/р 26507052732965 в ПАТ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві, МФО
300711, код ЄДРПОУ 39205429. 

Крок аукціону: - 1% (один відсоток) від початкової ціни лота. 
Торги за лотами №№ 1-16 відбудуться за наявності одного учас-

ника.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України. 
Переможець аукціону (електронні торги) повинен узгодити прото-

кол, підписати договір купівлі-продажу придбаного майна та про-
вести  повний  розрахунок  з Продавцем протягом 10 банківських днів
з дня наступного після закінчення аукціону (електронні торги). Бан-
ківські реквізити продавця: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЕАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 14360721; н/р. № 32072101401020 в На-
ціональному банку України;  код банку 300001.

Всі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням, державною ре-
єстрацією та переоформленням права власності – покладаються на По-
купця – переможця аукціону (електронні торги).

За більш детальною інформацією та з приводу огляду майна звер-
татись до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК»
за адресою: м. Харкiв, вул. 23 Серпня, 34, тел. роб. (057) 766-19-57,
моб. (050) 810-41-80.

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

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

Міністерство освіти і науки України оприлюднює перелік робіт, представлених у
2015 році для участі у конкурсі на здобуття у 2016 році щорічної Премії Кабінету Мі-
ністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, заснованої
постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 701:

Розроблення і впровадження вітчизняної системи EMMS-CVS-010 визначення ма-
сових викидів забруднюючих речовин у відпрацьованих газах двигунів транспортних
засобів та перспективної повно-потокової технології VVS, автори: Редзюк А.М., Ус-
тименко В.С., Клименко О.А., Кудренко О.В., Гора М.Д., Ричок С.О., Сіянко Ю.В., Бон-
дар О.В., Колобов К.С., Сафронов А.М.;

Розроблення та впровадження навчальної програми для контролю рівня знань з
питань контролю якості при будівництві, реконструкції, ремонті та експлуатації авто-
мобільних доріг, автори: Стьожка В.В., Копинець А.О., Аксьонов С.Ю.; 

Розроблення та впровадження технології доробки паливного вторинного ресурсу,
отриманого при очищенні льяльних (нафто-вмісних) вод, прийнятих з морських
транспортних суден», автори: Єрьоменко Д.В., Коротєєв О.М., Саліков В.А., Балакир-
ський В.Є.;

Інноваційні технології забезпечення справності військової авіаційної техніки, за
якою не здійснюється авторський нагляд, автори: Харченко О.В., Пащенко С.В., Са-
мулєєв В.В., Ющенко К.А., Дмитрієв С.О., Денисюк В.М., Знова В.А., Юхачов В.В., Чу-
бинський С.В., Кравчук О.М.;

Розроблення високотехнологічного прецизійного програмно-апаратного ком-
плексу та створення на його основі системи для передачі національної шкали коор-
динованого часу з використанням перспективних ІР-мереж, автори: Коваль В.В.,
Лисенко В.П., Величко О.М., Головня М.В., Шевкун С.М., Шкляревський І.Ю.;

Розробка та впровадження високоефективних технологічних процесів гранулю-
вання та масообміну з використанням вихрових течій та вібраційного впливу, автори:
Склабінський В.І., Артюхов А.Є., Кононенко М.П.;

Розробка посівного комплексу, укомплектованого сошниками, що не обслугову-
ються, автори: Кобець А.С., Грицан Ю.І., Катан Л.І., Деркач О.Д., Пономаренко Н.О.,
Шаповал О.М.; Шаповал Є.О.;

Захист від корозії металевих елементів та конструкцій ефективними екологічно
безпечними засобами, автори: Висоцька Г.Ф., Висоцька Л.М., Дєдов О.П., Каратєєв
А.М., Назаренко М.І., Подковирін М.Ю., Савенко В.І., Смик Л.П., Черватюк В.А., Шейніч
Л.О.;

Універсальні технологічні комплекти малогабаритного обладнання для комплекс-
ної механізації робіт в умовах будівельного майданчика, автори: Ємельянова І.А.,
Блажко В.В., Смачило В.В., Аніщенко А.І., Гузенко С.О., Шевченко В.Ю.,
Мєлєнцов М.О., Коробко Б.О., Вірченко В.В.;

Розроблення та створення високонадійних пристроїв відокремлення космічних
апаратів під час виведення на цільові орбіти, автори: Затишняк П.В., Курячий Є.В.,
Макаренко А.О., Мащенко О.М., Панов Ю.А., Решетилов О.А., Сілкін О.Ю., Синицин
С.О., Свистун B.Г., Чолак О.М.;

Розроблення та впровадження у виробництво новітніх технологій створення над-
сучасних детекторних модулів на основі базових високотехнологічних компонентів з
алюмінієвою комутацією для систем детектування часток в експериментах фізики
високих енергій, автори: Борщов В.М., Бойко А.А., Гриньов Б.В., Кучеренко В.Г., Ліс-
тратенко О.М., Нікітський Г.І., Проценко М.А., Тимчук І.Т.; 

Створення, розробка і впровадження інноваційних технологій та імпортозамінюю-
чого обладнання для автоматичного орбітального зварювання неповоротніх стиків
трубопроводів АЕС України діаметром 8-219 мм, автори: Лобанов Л.М., Коротинський
О.Є., Скопюк М.І., Кудряшев В.Б., Гонтарєв В.Б., Махлін Н.М., Федоренко М.С., Буряк
В.Ю., Попов В.Є., Свириденко А.О.;

Інноваційні теплотехнології для Збройних Сил України, автори: Долінський А.А.,
Снєжкін Ю.Ф., Демченко В.Г., Самков О.В., Петрова Ж.О., Назаренко О.О.,
Жовнорук Є.Г., Шаркова Н.О., Авдєєва Л.Ю., Самойленко К.М.;

Підвищення ефективності технологій видобутку, переробки та споживання вугле-
водневих енергоносіїв шляхом об’єктно-орієнтованої активації процесів енергоперет-
ворення, автори: Мацевитий Ю. М., Кравченко О.В., Суворова І.Г., Баранов І.А.,
Сімбірський О.В., Велігоцький Д.О., Гоман В.О.;

Розроблення та впровадження сенсорних контрольно-інформаційних технологій,
автори: Венгер Є.Ф., Гордієнко В.І., Голуб О.Г., Дереча В.Я., Дунаєвський В.І.,
Качур Н.В., Корево Г.С., Котовський В.Й., Маслов В.П., Семенець О.І.;

Інноваційний підхід з організації та надання медичної допомоги у гібридній війні,
автори: Цимбалюк В.І., Лазоришинець В.В., Усенко О.Ю., Верба А.В., Казмірчук А.П.,
Хоменко І.П., Лурін І.А., Савицький В.Л., Власенко О.М., Галушка А.М.;

Розроблення та впровадження мінімальноінвазивних технологій лікування пере-
ломів та ортопедичної патології кісток кінцівок і таза вітчизняними стержневими апа-
ратами зовнішньої фіксації, автори: Гайко Г.В., Герасименко С.І., Костюк А.Н., Полулях
М.В., Проценко В.В., Бур’янов О.А., Лябах А.П.;

Розробка і впровадження високотехнологічних методик дисекції при лікуванні
об’ємних уражень печінки, автори: Бойко В.В., Козлова Т.В., Малоштан О.В., Скорий
Д.І., Смачило Р.М., Тищенко О.М.;

Технологія абілітаційно-реабілітаційної допомоги дітям раннього віку з порушен-
нями психофізичного розвитку і супровід сімей, що їх виховують (послуга раннього
втручання), автори: Коренєв М.М., Кукуруза Г.В., Міхановська Н.Г., Кравцова А.М.;

Технології виробництва і застосування органічних та органо-мінеральних добрив
з місцевих сировинних ресурсів для підвищення родючості ґрунтів і продуктивності
сільськогосподарських культур, автор Скрильник Є.В.;

Розроблення і впровадження у виробництво сталих технологій вирощування і пе-
реробляння біомаси енергетичних культур та використання твердого біопалива як
альтернатива викопним джерелам енергії, автори: Гадзало Я.М., Роїк М.В.,
Сінченко В.М., Заіменко Н.В., Ганженко О.М., Гументик М.Я., Квак В.М.,
Якубовський В.А., Гнап І.В.;

Розробка і впровадження новітніх енерго- і ресурсозберігаючих технологій хар-
чової промисловості в системі забезпечення продовольчої безпеки України, автори:
Українець А.І., Шевченко О.Ю., Шиян П.Л., Сімахіна Г.О., Соколенко А.І., Піддубний
В.А., Ніколаєнко С.М., Лебська Т.К., Мазаракі А.А., Притульська Н.В.;

Інноваційні біотехнології в системі ветеринарних та санітарно-епідеміологічних за-
ходів щодо розробки засобів моніторингу, діагностики і оздоровлення тваринництва
України від туберкульозу, автори: Завгородній А.І., Стегній Б.Т., Фещенко Ю.І., Гері-
лович А.П., Палій А.П., Позмогова С.А., Комісаренко С.В., Гриневич О.Й.;

Створення та впровадження у виробництво південної м’ясної породи великої ро-
гатої худоби в умовах інтенсивного теплового навантаження, автори: Вдовиченко
Ю.В., Омельченко Л.О., Найдьонова В.О., Манзар О.Я., Фурса Н.М., Макарчук Р.М.;

Створення комплексного тренажера найвищого рівня для літака Ан-148 та його
модифікацій (КТЛ-148/158, рівень D) в ДП «Антонов», який забезпечує підготовку пі-
лотів без польотів на літаку, автори: Кошицький Я.І., Крамар Б.Д., Круц О.П., Курган-
ський О.Ю., Лавренчук В.А., Недашківський А.М., Панич В.П., Самойленко В.Ф.,
Сосненко О.М., Шехов В.О.

Оголошення про проведення процедури
запиту цінових пропозицій

1. Замовник:
1.1. Найменування: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21708016
1.3. Місцезнаходження: бульвар Тараса Шевченка, 33б, м. Київ,

01032
2. Інформація про предмет закупівлі: консультаційні послуги щодо

здійснення комплексного аналізу неплатоспроможного банку ПАТ
«КБ «Надра» (forensic)

Предмет закупівлі не підпадає під сферу застосування Закону Ук-
раїни «Про здійснення державних закупівель» відповідно до абзацу
16 частини 3 статті 2

3. Строк надання послуг: не пізніше 90 (дев’яносто) робочих днів
з дати підписання договору

4. Інформація щодо учасників: до участі у процедурі запрошуються
аудиторські фірми – резиденти України, які входять в міжнародну ме-
режу аудиторських компаній, що за сумою аудированих активів в
світі займають перші чотири місця та компанії – нерезиденти (крім
представників Росії), що мають міжнародний досвід в наданні послуг,
аналогічних предмету закупівлі (forensic)

5. Місце та спосіб отримання документації (Запит комерційної про-
позиції): Запит надається після письмового звернення потенційного
учасника за адресою: каб. 617, бульвар Тараса Шевченка, 33б, м.
Київ, 01032 або надсилається засобами електронного зв’язку

6. Подання пропозицій:
6.1. Місце: каб. 617, бульвар Тараса Шевченка, 33б, м. Київ, 01032
6.2. Спосіб подання: особисто або поштою
6.3. Строк подання пропозицій: 16.12.2015 до 10:00
7. Розкриття пропозицій:
7.1. Місце: каб. 816 – 817, бульвар Тараса Шевченка, 33б, м. Київ,

01032
7.2. Дата: 16.12.2015
7.3. Час: 12:00
8. Додаткова інформація: телефон для довідок: (044) 333-35-66,

відповідальна особа – Мазур Т. М. (провідний економіст з фінансової
роботи)

Кваліфікаційні критерії до учасників та технічне завдання до пред-
мету закупівлі визначені у Запиті.

Короткий перелік технічного завдання до консультаційних послуг
щодо здійснення комплексного аналізу неплатоспроможного банку
(forensic):

Комплексний аналіз неплатоспроможного банку здійснюється з
метою виявлення фактів:

• Проведення завідомо або потенційно проблемних або ризикових
операцій за певний період;

• Відсутності або неналежного або неефективного виконання про-
цедур управління ризиками та внутрішнього контролю;

• Виявлення в діяльності Банку фактів порушення банківського за-
конодавства України, особливо у тому, що стосується операцій з осо-
бами, прямо або опосередковано пов’язаними з акціонерами, які є
власниками 10 або більше відсотків акцій банку, іншими пов’язаними
з банком особами, членами ради (наглядової ради) та ключовими
представниками керівництва або працівниками банку.

Оцінка можливого впливу на фінансові звіти банку дій, які можуть
містити ознаки протиправних або недобросовісної практики банків-
ської діяльності зі сторони керівників та власників банку, включаючи
зловживання з коштами на рахунках у банках за кордоном.

Виконавець має надати висновки щодо дій або бездіяльності
пов’язаних з банком осіб, які призвели до заподіяння кредиторам та
/ або банку шкоди; та або пов’язаних з банком осіб, які внаслідок
таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримали май-
нову вигоду.

Комплексний аналіз неплатоспроможного банку включає етапи,
зокрема:

Загальний аналіз діяльності банку
Аналіз кредитних операцій та дебіторської заборгованості
Інвестиції банку в цінні папери та інші фінансові вкладення
Нерухоме майно
Оцінка управління ліквідністю та ресурсної бази
Оцінка позабалансових зобов’язань
Оцінка застав та обтяжень
Аналіз доходів та витрат
Аналіз судово-претензійної роботи Банку 
Аналіз судових позовів, поданих проти Банку 

Голова комітету з конкурсних торгів 
Ворушилін К.М.

Підозрюваному Байрачному Василю Івановичу, що проживає за адресою: м. До-
нецьк, вул. Щорса, буд. 57, кв. 49, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам
необхідно з’явитися «20» листопада 2015 року до каб. 19 СВ УСБУ в Донецькій об-
ласті, до слідчого в ОВС Заїки В. В., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Георгіївська, буд.77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у
кримінальному провадженні № 22015050000000424 за ч.1 ст.258-3 КК України.

Підозрюваному Білоусу Роману Юрійовичу, що проживає за адресою: Донецька
область, м. Артемівськ, вул. Чекайлова, буд. 1, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК
України, Вам необхідно з’явитися «20» листопада 2015 року до каб. 19 СВ УСБУ в До-
нецькій області, до слідчого в ОВС Заїки В. В., за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд.77, для проведення слідчих (процесуальних) дій
за Вашою участю у кримінальному провадженні № 22015050000000425 за ч.1 ст.258-
3 КК України.

Підозрюваному Ісаєнко Андрію Григоровичу, що проживає за адресою: Донецька
область, м. Ясинувата, вул. Жовтнева, буд. 119, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК
України, Вам необхідно з’явитися «20» листопада 2015 року до каб. 19 СВ УСБУ в До-
нецькій області, до слідчого в ОВС Заїки В. В., за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. Георгіївська, буд.77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за
Вашою участю у кримінальному провадженні № 22015050000000426 за ч.1 ст.258-3
КК України.

Підозрюваному Красовському Володимиру Івановичу, що проживає за адресою:
Донецька область, м. Донецьк, вул. Лозова, буд. 130, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135
КПК України, Вам необхідно з’явитися «20» листопада 2015 року до каб. 19 СВ УСБУ
в Донецькій області, до слідчого в ОВС Заїки В. В., за адресою: Донецька область, м.
Маріуполь, вул. Георгіївська, буд.77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за
Вашою участю у кримінальному провадженні № 22015050000000427 за ч.1 ст.258-3
КК України.

Підозрюваному Лакомову Дмитру Вікторовичу, що проживає за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 56, кв. 23 на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК

України, Вам необхідно з’явитися «20» листопада 2015 року до каб. 19 СВ УСБУ в До-
нецькій області, до слідчого в ОВС Заїки В. В., за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за
Вашою участю у кримінальному провадженні № 22015050000000428 за ч.1 ст.258-3
КК України.

Підозрюваному Мостовому Сергію Олександровичу, що проживає за адресою: До-
нецька область, м. Макіївка, кв. Металург, буд. 1, кв.36, на підставі ст.ст.297-5, 133,
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися «20» листопада 2015 року до каб. 19 СВ
УСБУ в Донецькій області, до слідчого в ОВС Заїки В.В., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для проведення слідчих (процесуаль-
них) дій за Вашою участю у кримінальному провадженні № 22015050000000429 за
ч.1 ст.258-3 КК України.

Підозрюваному Співаку Андрію Олександровичу, що проживає за адресою: м. До-
нецьк, вул. Р. Люксембург, буд. 10, кв.911, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК Ук-
раїни, Вам необхідно з’явитися «20» листопада 2015 року до каб. 19 СВ УСБУ в
Донецькій області, до слідчого в ОВС Заїки В. В., за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для проведення слідчих (процесуальних) дій
за Вашою участю у кримінальному провадженні № 22015050000000430 за ч.1 ст.258-
3 КК України.

Підозрюваному Шелюку Миколі Семеновичу, що проживає за адресою: м. До-
нецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 138, кв.25, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК Ук-
раїни, Вам необхідно з’явитися «20» листопада 2015 року до каб. 19 СВ УСБУ в
Донецькій області, до слідчого в ОВС Заїки В. В., за адресою: Донецька область, м.
Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за
Вашою участю у кримінальному провадженні № 22015050000000431 за ч.1 ст.258-3
КК України.

Начальник слідчого відділу
Управління СБ України в Донецькій області

підполковник юстиції І. В. Іванченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

 
  

№№ лотів Найменування активу 

Початкова 
ціна 

продажу  
(з ПДВ), грн. 

Гаран-
тійний 
внесок                
(в т.ч. 
ПДВ), 
грн. 

1 

Однокімнатна  квартира на 3 поверсі 10 
поверхового будинку загальною площею  -  
38,7 кв.м.  в м. Харків,  вул. Очаківська, 82, 
кв. 50.* та основні засоби — 21 одиниця** 

330 466,74 33 046,67 

2 

Оперативний інкасаторський  - Автомобіль 
CHEVROLET, рік випуску - 1997,  
державний №  11552ХВ, № кузова, шасі 
1GCHG35R4V1091069, колір білий, об'єм 
двигуна, см3 5700, пробіг, км 449887                                                                                                                                

103 114,08 10 311,41 

3,4,5,6,7, 
8,9,10, 

11,12,13 

Картини та авторські фото в обрамленні – 
127 одиниць*** 

343 737,60 34 373,76 

14 

Нежитлове приміщення, будинок 2 
поверховий з надбудовою та підвалом 
загальною площею – 1 203,2 кв.м., 
земельна ділянка для розміщення будівлі 
та господарських споруд площею  
0,1731 га, гараж літера В (пл. 54,9 кв.м.), 
гараж літера Б, П (пл. 45,8 кв.м.), котел 
опалювальний (мощн 60 кВт)  та основні 
засоби – 99 одиниць**** 

1 792 759,92 179 275,99 

15 Сортувальник банкнот Kisan K-500 111 212,40 11 121,24 
16 Сортувальник банкнот Kisan-Newton-FS 25467,60 2 546,76 

 



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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реклама. оголошення
Державний концерн «Укроборонпром»

ПОВТОРНО ОГОЛОШУЄ
конкурсний відбір 

на заміщення вакантної посади 
Генерального директора Державної компанії 

з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального 
призначення «Укрспецекспорт», 

особливо важливого для економіки підприємства 

1. Найменування: 
Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеці-

ального призначення «Укрспецекспорт».
2. Місцезнаходження компанії: 
Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36.
3. Основні напрями діяльності:
Компанія є державним підприємством, заснованим відповідно до постанови Ка-

бінету Міністрів України від 14.08.1996 № 944 на державній власності, та перебуває
в управлінні Державного концерну «Укроборонпром»; регулювання, контроль та ко-
ординація діяльності Компанії відповідно до Закону України «Про особливості управ-
ління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі»
здійснюються Концерном як уповноваженим суб’єктом господарювання з управління
об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі;

Компанія створена з метою участі у реалізації державної політики у сфері експорту
та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення, які підлягають
експортному контролю, а також товарів, які містять відомості, що становлять дер-
жавну таємницю, підвищення ефективності використання і розвитку експортного по-
тенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу та розширення
міжнародного співробітництва у військово-технічній сфері;

Компанія є уповноваженим державою посередником у здійсненні зовнішньоеко-
номічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спе-
ціального призначення, а також товарів, які містять відомості, що становлять
державну таємницю;

Компанія здійснює експорт та імпорт продукції та послуг військового та спеціаль-
ного призначення, в тому числі, озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної
техніки, комплектуючих виробів до неї, вибухівки та інших товарів, які можуть вико-
ристовуватися для створення та виробництва озброєння, військової та спеціальної
техніки; 

Компанія займається питаннями ремонту, технічного обслуговування та модерні-
зації озброєння і військової техніки іноземних замовників; 

Експорт сучасних технологій, проектної документації та іншої науково-технічної
продукції військового і спеціального призначення; 

Проектування та будівництво спеціалізованих виробництв і об’єктів; 
Надання маркетингових, консалтингових та посередницьких послуг у сфері зов-

нішньої торгівлі озброєнням та воєнною технікою.
4. Вимоги до претендента: 
- вища освіта у відповідній сфері діяльності;
- обов’язкове володіння українською мовою;
- досвід роботи не менше 5 років на керівних посадах;
- успішний досвід проведення переговорів з міжнародними контрагентами;
- успішний досвід проведення операційних покращень та реорганізації на підпри-

ємствах;
- знання законодавства України;
- буде перевагою: наявність ступеня Магістра ділового адміністрування та/або

МВА, знання англійської та інших мов, досвід роботи на керівних посадах у між-
народних компаніях в Україні/за кордоном.

- посада передбачає обов’язкове оформлення допуску до державної таємниці та
обмеження, пов’язані з цим.

5. Вимоги до конкурсної пропозиції:
Конкурсна пропозиція має бути у друкованому вигляді та/або у вигляді презентації

Microsoft PowerPoint та складатися не менше ніж з трьох розділів.
Конкурсна пропозиція може містити проект стратегічного плану розвитку підпри-

ємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:
- детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного

року;
- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з

поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підви-
щення його конкурентоспроможності;

- обсяг надходження коштів до бюджетів;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;
- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінан-

сово-господарської діяльності.
6. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає

електронною поштою Комісії такі документи:
- власноручно написану заяву щодо участі у конкурсному відборі;
- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової

книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про
вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме);
- конкурсну пропозицію;
- довідку про відсутність в особи судимості;
- рекомендації та інші документи на його розсуд;
- заяву про згоду (заперечення) на присутність представників засобів масової ін-

формації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій учас-
ників конкурсного відбору;

- згоду на обробку персональних даних.
Зразки заяв розміщені на офіційному сайті Державного Концерну «Укроборон-

пром»: http://www.ukroboronprom.com.ua.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.
У разі неподання разом із заявою довідки про відсутність в особи судимості, учас-

ник конкурсного відбору зобов�язаний надати її Комісії під час заслуховування кон-
курсних пропозицій.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною
поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій
додатково подає підписану заяву, заяву про згоду (заперечення) на присутність пред-
ставників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування кон-
курсних пропозицій учасників конкурсного відбору та згоду на обробку персональних
даних.

Неповідомлення про свою згоду на присутність представників засобів масової ін-
формації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників
конкурсного відбору вважається запереченням на присутність представників засобів
масової інформації та громадськості. 

7. ПОВІДОМЛЯЄМО, що Державний концерн «Укроборонпром» (Україна,
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36) буде здійснювати: 

- прийом документів від претендентів для участі у конкурсному відборі у період з
17 листопада 2015 року по 16 грудня 2015 року;

- відбір учасників конкурсу 24 грудня 2015 року;
- заслуховування учасників конкурсного відбору 19 січня 2016 року.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному сайті Дер-
жавного концерну «Укроборонпром» до 21 січня 2016 року.

УВАГА!!! Повний опис вакансії, затверджений Комітетом з призначення керівників
особливо важливих для економіки підприємств, розміщено на офіційному веб-сайті
Концерну за адресою: http://www.ukroboronprom.com.ua. 

8. З інформацією, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, –
відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт
про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до
річної фінансової звітності (форма № 5) – можна ознайомитися у Державному кон-
церні «Укроборонпром» (кім. 315) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 36. Режим
роботи: понеділок –  четвер з 8 год. 45 хв. до 17 год. 30 хв., п’ятниця – з 8 год. 45 хв.
до 16 год. 15 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 13 год. 30 хв.

Телефон для довідок та замовлення перепустки: (044) 586-24-64. 
Адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву для участі в конкур-

сному відборі та документи, зазначені у пункті 6 цього оголошення: konkurs@ukro-
boronprom.com

Правила проведення публічного конкурсу на заміщення вакантних посад керівни-
ків підприємств також розміщені на сайті Державного Концерну «Укроборонпром» у
розділі «ПРО КОНЦЕРН» – «Керівні документи» – «ПОЛОЖЕННЯ конкурсного відбору
керівників підприємств».

Рішенням Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 15.10.2015 року
позов Кутаєва Олега Валерійовича до Антросової Любові про розірвання шлюбу
задоволено.

Розірвано шлюб, зареєстрований 31 березня 2012 року у Міському відділі
державної реєстрації актів цивільного стану Маріупольського міського управ-
ління юстиції у Донецькій області, актовий запис № 76, між Кутаєвим Олегом
Валерійовичем, 21.11.1970 року народження, та Антросовою Любов’ю,
28.09.1959 року народження.

Заочне рішення може бути переглянуто Жовтневим районним судом м. Ма-
ріуполя за письмовою заявою відповідача, яка може бути подана протягом 10
днів з дня отримання його копії. 

Суддя О. В. Турченко

Українська універсальна біржа проводить додатковий біржовий аукціон 
№ 31СГ-УУБ з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку.

Аукціон відбудеться 20.11.2015 р. об 11.00 год. за адресою: м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ, загальним обсягом
5 950,000 т, ресурс листопада-грудня 2015 р. Газ вуглеводневий скраплений
паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає ви-
могам ДСТУ 4047-2001) виробництва Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтава-
газвидобування»: Позиція № 1: 7 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 294 т,
транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений для авто-
мобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) вироб-
ництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК
Базилівщина): Позиція № 2: 12 лотів, обсяг 1 лоту – 70 т, заг.обсяг – 840 т,
транспортування залізницею. Позиція № 3: 38 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т,
заг.обсяг – 1596 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий
скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (від-
повідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки
газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 4: 16 лотів, обсяг 1
лоту – 70 т, заг.обсяг – 1 120 т, транспортування залізницею. Позиція № 5: 50
лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 2100 т, транспортування автотранспортом.
Термін відвантаження – 21.11.2015 р.- 11.12.2015 р. Стартова ціна за 1 тонну –
12 562,70 грн., в т.ч. ПДВ (включає акцизний податок). За результатами аукціону
переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. По-
стачання  скрапленого газу  здійснюється у листопаді-грудні 2015 року на умо-
вах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по
наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні
сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу заку-
півлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні;
2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гаран-
тійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його
повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б.
Хмельницького, 55, каб. 413 та закінчується 19.11.2015 року о 18.00 год. Ра-
хунки біржі: 1) № 26007000000380 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614,
код ЄДРПОУ 25158707; 2) № 26006323149001 в Полтавське ГРУ ПАТ КБ «При-
ватбанк», МФО 331401, код ЄДРПОУ 25158707. Для участі в аукціоні покупці
повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні до-
кументи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з про-
дажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу
на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезна-
ходженням УУБ: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, каб. 413, тел. +38 (044) 209-
23-63, 484-55-85, е-mail: obo@uub.com.ua та на сайті uub.com.ua. Режим роботи
біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання як відповідача Лимарь Андрія Володимировича по цивільній справі 
№ 409/2111/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лимарь Андрія Володи-
мировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23.11.2015 року (резервна дата 27.11.2015
року) о 08 годині 00 хвилин у залі Білокуракинського районного суду Луганської
області, що знаходиться за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Горького, буд. 2

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

Суддя Полєно B. C.

Марківський районний суд Луганської області викликає як відповідача Ля-
щенка Віталія Станіславовича на судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Лященка Віталія Станіславовича про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Лу-
ганської області 20.11.2015 р. о 13 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.

Суддя В. М. Шкиря

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Хероїм Тетяну
Олександрівну про те, що 27 листопада 2015 року о 9 год. 00 хв. у приміщенні
Роменського міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. Ромни Сум-
ської області, вул. Соборна, 12 буде слухатися в судовому засіданні цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Хероїм Тетяни Олександрівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач Хероїм Тетяна Олек-
сандрівна вважається повідомленою про час і місце розгляду справи і у випадку
її неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Комсомольський районний суд м. Херсона повідомляє, що

03.12.2015 р. о 13.30 год. суддя Котьо І. В. розглядає цивільну справу

за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Міненко Федора Леонідовича

про стягнення заборгованості. Міненко Федору Леонідовичу, не за-

реєстрованому у встановленому законом порядку як за місцем про-

живання, так і за місцем перебування, треба з’явитись на вказану

годину за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 404.

Українська універсальна біржа проводить спеціалізований аукціон
№ 13(186)-1 з продажу скрапленого газу для потреб населення.

Аукціон відбудеться 24.11.2015 р. о 13:30 год. за адресою: м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ
4047-2001) загальним обсягом 2 037,000 т, ресурс грудня 2015 р. Ви-
робництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»:
Позиція № 1: 36 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1512 т, транс-
портування автотранспортом. Виробництво Юліївського ЦВНГК ГПУ
«Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 2: 21 лот, обсяг 1 лоту – 25
т, заг.обсяг – 525 т, транспортування залізницею.Стартова ціна за 1
тонну – 7 683,71 грн., в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці
і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Поста-
чання  скрапленого газу  здійснюється у грудні 2015 року на умовах
EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує по-
слуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для
участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості
заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на
біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію пла-
тіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3)
документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повно-
важення. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул.
Б. Хмельницького, 55, каб. 413 та закінчується 23.11.2015 року о
18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26007000000380 в ПАТ «Креді Агріколь
Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707; 2)№ 26006323149001 в
Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 331401, код ЄДРПОУ
25158707. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею до-
говори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно
Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів з про-
дажу скрапленого газу для потреб населення. Додаткову інформацію
можна отримати за місцезнаходженням УУБ: м. Київ, вул. Б. Хмель-
ницького, 55, каб. 413, тел. +38 (044) 209-23-63, 484-55-85, е-mail:
obo@uub.com.ua, та на сайті uub.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00
до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Сокирянський районний суд Чернівецької області викликає Романчука Олександра
Івановича, 27.08.1981 року народження, останнє відоме місце реєстрації: Автономна
Республіка Крим, місто Сімферополь, вул. Ларіонова, буд. 42, гурт. кв.41, по цивільній
справі за позовною заявою ПАТ «Альфа Банк» до Романчука Олександра Івановича,
Романчука Вячеслава Івановича та Романчук Євдокії Василівни про стягнення забор-
гованості, в судове засідання, яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 20 листопада 2015 року
в залі суду за адресою: вул. Шевченка, 7, м. Сокиряни Чернівецької області.

В разі неявки відповідачів Романчук О. І., Романчук В. І., Романчук Є. В. справа
розглядатиметься у їх відсутності та за наявними в справі матеріалами та посилан-
нями на докази, якими вони обґрунтовуються.

Суддя С. В. Унгурян

Троїцький районний суд Луганської області викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться у приміщенні суду 20 листопада 2015 року о
10 годині 30 хвилин, як відповідача Корніловську Тетяну Миколаївну
по цивільній справі № 433/2386/15-ц за позовом ПАТ «БМ Банк» до
Корніловської Тетяни Миколаївни про стягнення кредитної заборго-
ваності.

У разі неявки Корніловської Тетяни Миколаївни судове засідання
буде проведено без участі останньої у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Суський О. І.

Комсомольський районний суд м. Херсона  викликає як відповідача Микитенка
Антона Андрійовича, 13.06.1996 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Херсон,
вул. Ілліча, 68, кв. 122, у судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Микитенко Ганни Василівни до Микитенка Антона Андрійовича про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Комсомольського районного суду 
м. Херсона 20.11.2015 року о 08.00 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде розглянута у його від-
сутність за наявними у справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

Троїцький районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться в приміщенні суду 20 листопада 2015 року о
10 годині 00 хвилин, як відповідача Кліменову Оксану Іванівну по ци-
вільній справі № 433/2090/15-ц за позовом ПАТ «БМ Банк» до Кліме-
нової Оксани Іванівни про стягнення кредитної заборгованості.

У разі неявки Кліменової Оксани Іванівни судове засідання буде
проведено без участі останньої в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться в приміщенні суду 20 листопада 2015 року о
10 годині 15 хвилин, як відповідача Леву Лілію Миколаївну по цивіль-
ній справі № 433/2093/15-ц за позовом ПАТ «БМ Банк» до Лева Лілії
Миколаївни про стягнення кредитної заборгованості.

У разі неявки Леви Лілії Миколаївни судове засідання буде прове-
дено без участі останньої в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Суський О. І.

В провадженні Коростишівського районного
суду Житомирської області перебуває цивільна
справа № 280/1175/15-ц за позовом Дуб І. В. до
Дуба Д. О. про розірвання шлюбу.

Судовий розгляд справи відкладено на 20
листопада 2015 року о 09 год. 00 хв. в Корости-
шівському районному суду за адресою: м. Ко-
ростишів, вул. К. Маркса, 52, суддя Пасічний Т. З.,
тел. 5-09-70.

В судове засідання викликається як відповідач
Дуб Дмитро Олександрович, проживає за адре-
сою: м. Кузнецовськ, мкр. Перемоги, 43, кв. 47,
Рівненська область.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В
разі неявки справа буде розглянута у його від-
сутність за наявними доказами.

Вугледарський міський суд Донецької області
(85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ Комерційний банк
«Приватбанк» до Кузовкіна Олександра Сергійовича
про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Кузовкін Олександр Сергі-
йович, 27.03.1993 року народження, паспорт ВН
629193, виданий Вугледарським MB ГУ МВС України
08.10.2009 р.

Справу призначено до розгляду на 09.00 годину
20 листопада 2015 року.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя С. І. Жамбровський

Рубіжанський міський суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Головань Сергія
Івановича у справі за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «Маркс. Капі-
тал» до Голованя Сергія Івановича про стяг-
нення суми страхового відшкодування в
порядку регресу у судове засідання, яке від-
будеться 19.11.2015 року о 08.30 годині у
приміщенні суду за адресою: м. Рубіжне, вул.
Миру, 34, зал судових засідань № 5.

У разі неявки у судове засідання відпові-
дача суд розглядатиме справу без його участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Москаленко
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Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з
розглядом цивільної справи за позовом Щербини
Володимира Григоровича до Рудницького Володи-
мира Ігоровича про стягнення коштів викликає від-
повідача Рудницького Володимира Ігоровича,
останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, вул. М.Го-
ворова, 48, у судове засідання на 15 год. 00 хв.
17.12.2015 року, яке відбудеться в приміщенні суду
за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, каб. 38.

Суддя О. О. Колдіна

Сватівський районний суд Луганської області (Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34) викликає:

— Добринського Вячеслава Миколайовича як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/4875/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Добринського Вячеслава Миколайовича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 23 листопада
2015 року о 15.30 год.

— Грушину Людмилу Григорівну, Глущенко Світ-
лану Яківну як відповідачів у судове засідання по ци-
вільній справі № 426/4887/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Банк Форум»
до Грушиної Людмили Григорівни, Глущенко Світ-
лани Яківни про стягнення заборгованості, що від-
будеться 23 листопада 2015 року о 14.30 год.

— Луцького Володимира Володимировича як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/5024/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Банк Форум» до Луцького Воло-
димира Володимировича про стягнення
заборгованості, що відбудеться 23 листопада 2015
року о 15.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання Семенова Миколу Вікторовича
(18.12.1981 р.н.), мешканця с. Голозубинці Дунаєвець-
кого району Хмельницької області, як відповідача по ци-
вільній справі №674/1421/15-ц, пров. №2/674/691/15 за
позовом Балуха Миколи Івановича до Семенова Миколи
Вікторовича, яке відбудеться 03.12.15 р. о 10.00 год. у
залі суду за адресою: 32400, Хмельницька область, 
м. Дунаївці, вул. Красінських, 11.

В разі неявки відповідача в судове засідання або не-
повідомлення про причину неявки, справа буде розгля-
нута за наявними матеріалами за його відсутності
(заочний розгляд).

Суддя Артемчук В. М.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області (вул. Першотравнева, 30, м. Олександрія,
Кіровоградська область, телефон-факс: 05-235-7-56-10)
викликає відповідача Мостового Віталія Олександровича
по цивільній справі №398/3835/15-ц, провадження
№2/398/2090/15 за позовом Мостової Ольги Юріївни до
Мостового Віталія Олександровича про розірвання
шлюбу та стягнення аліментів на утримання дитини, у
судове засідання, яке відбудеться о 08 год. 10 хв. 11
грудня 2015 року в залі судових засідань Олександрій-
ського міськрайонного суду та справа буде розглядатися
суддею Ковальовою О. Б. (каб. № 7). Явка відповідача в
судове засідання обов’язкова.

Овідіопольський районний суд Одеської області викликає
відповідача Сафронову Марію Олександрівну, 01.06.1978
р.н., у судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Сафронової Ганни Сергіївни до Сафронової Марії
Олександрівни, третя особа: Овідіопольський РВ ГУДМС Ук-
раїни в Одеській області, про визнання особи такою, що
втратила право на користування житловим приміщенням та
про зняття з реєстраційного обліку, яка призначена до слу-
хання 4 грудня 2015 р. о 09.00 год. за адресою: Одеська
обл., смт Овідіополь, вул. Берегова, 9, у приміщенні суду.

У разі неявки відповідача Сафронової Марії Олексан-
дрівни в судове засідання справа буде розглянута за вашої
відсутності.

Суддя В. М. Курочка

Бороздін Владислав Павлович викликається до
Хмельницького міськрайонного суду (вул. Кам’янецька,
117, поверх 2, кабінет 7) у судове засідання на 24 лис-
топада 2015 року о 10 годині 00 хвилин як відповідач,
для судового розгляду цивільної справи за позовом Гна-
тюка Ярослава Віталійовича про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщен-
ням та знаття з державної реєстрації. У випадку неявки
відповідача судовий розгляд справи буде проведено за
його відсутності на підставі наявних в матеріалах справи
доказів. В разі неможливості явки на вказану дату за
вказаною адресою відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини неявки.

Суддя А. А. Демінська

Южний міський суд Одеської області викликає представ-
ника Приватного підприємства «Смерековий дім» як відпо-
відача по цивільній справі №519/461/15-ц за позовом
Статник Нелі Дмитрівни до Приватного підприємства «Сме-
рековий дім» про стягнення завданих збитків у розмірі 
284 388,00 грн, 3% вартості невиконаних робіт у розмірі
8396,76 грн та моральної шкоди у розмірі 50 000,00 грн, у
судове засідання, яке відбудеться 3 грудня 2015 року об 11
год. 00 хв. у залі №1 Южного міського суду Одеської області
за адресою: Одеська область, м. Южне, пр. Григорівського
Десанту, 26 «а».

У разі неявки представника Приватного підприємства
«Смерековий дім» у судове засідання справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя В. Г. Котов

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Тітова Андрія Валентиновича (Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 81/25) у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи № 428/2835/15-ц за по-
зовом Тітової Ірини Олександрівни до Тітова Андрія
Валентиновича про усунення перешкод у здійсненні віль-
ного права користування та розпоряджання своїм майном
шляхом визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщенням, яке відбудеться 25 листо-
пада 2015 року о 08 годині 40 хвилин у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна,
19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як обвинуваченого Комарницького Андрія Ми-
хайловича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр.
Гвардійський, буд. 57-а, кв. 27) у судове засідання у спе-
ціальному кримінальному провадженні з розгляду кри-
мінальної справи за обвинуваченням Комарницького
Андрія Михайловича у скоєнні кримінального правопо-
рушення за ч.2 ст.260, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.14, ч.2 ст.258,
ч.1 ст.263, ч.3 ст.258, ч.2 ст.342, ст.348 КК України, яке
відбудеться 24.11.2015р. о 14 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, вул. Леніна, 19. У разі неявки на вказане судове
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі.

Суддя P. C. Юхимук

Красноармійський районний суд Донецької області
(85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПрАТ «ПРОСТО-страхування» до
Александрова Олександра Євгеновича про відшкодування
шкоди.

Відповідач Александров Олександр Євгенович, мешкає
за адресою: м. Донецьк, вул. Чистопольська, 37, виклика-
ється на 01.12.2015 року о 10.00 год. до Красноармійського
районного суду Донецької області до каб. № 3, 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 Токарєв А. Г.

Ірпінський міський суд викликає Радчук Тетяну Павлівну,
останнє відоме місце проживання: 08200, м. Ірпінь, Київська
обл., вул. Привокзальна, 4, кв. 22, та Радчука Олександра
Борисовича, останнє відоме місце проживання: 42200, 
м. Лебедин, Сумська обл., пл. Волі, буд. 35, кв. 6, як відпо-
відачів по справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Райффайзен Банк Аваль» до Радчук Тетяни
Павлівни, Радчука Олександра Борисовича про стягнення
заборгованості, в судове засідання, яке відбудеться
15.12.2015 р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні Ірпінського мі-
ського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі
неявки справу буде розглянуто у відсутності відповідачів. У
зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники про-
цесу вважаються належним чином повідомленими про дату
судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Владимирського Анатолія Вячеславо-
вича, який зареєстрований за адресою: вул. Сурікова,
17/1, м. Брянка Луганської області, в судове засідання з
розгляду адміністративної справи за позовом Владимир-
ського Анатолія Вячеславовича до Управління праці та
соціального захисту населення Брянківської міської
ради Луганської області про визнання дій суб’єкта влад-
них повноважень неправомірними, яке відбудеться 23
листопада 2015 р. о 16 годині 00 хвилин у приміщенні
суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Радянська, 38, каб.
14. У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута без вашої участі на підставі ст. 128 КАС України.

Суддя Ю. О. Калмикова

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає Чибрика Павла Григоровича, 19.03.1979 року
народження, який зареєстрований за адресою: вул.
9 Травня, 37/2, м. Лисичанськ Луганської області, як
відповідача у цивільній справі за позовом Алєк-
сєєнко Наталії Анатоліївни до Чибрика Павла Григо-
ровича про позбавлення батьківських прав, у судове
засідання, яке відбудеться 27.11.2015 p. o 10.00 год.
у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул.
Радянська, 38, каб. 14. У разі неявки в судове засі-
дання справа буде розглянута без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Горбатенко

Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ, пp.

Маяковського, 5-в, каб. 40) повторно викликає Яку-

ніна Олега Івановича в судове засідання на

07.12.2015 року о 09 год. 20 хв., для участі у розгляді

цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»

до Якуніна О.І. про стягнення заборгованості. У разі

неявки справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 27.11.2015 року о 08.00
год., Мігаса Бориса Миколайовича, 08.05.1979 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання
(перебування): Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. 

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Скадовський районний суд Херсонської області викликає
Мельниченка Ігоря Сергійовича, 26.03.1980 року народ-
ження, який раніше проживав за адресою: вул. Гуманенка,
12-А, кв. 5, м. Скадовськ Херсонської області, в судове за-
сідання як відповідача по цивільній справі № 663/2112/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «ПРИВАТБАНК» до Мельниченка Ігоря Сергійовича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 13.00 годині 27 листопада
2015 року в приміщенні Скадовського районного суду 
Херсонської області за адресою: Херсонська область, 
м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 39, каб. № 6.

В разі неявки до судового засідання справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача за наявними доказами.

Суддя О. Ю. Кустов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (суддя А. В. Орчелота) викликає в судове засідання
у справі за позовом Публічного акціонерного товариства
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості як від-
повідача Вовка Олександра Миколайовича, останнє
місце проживання: 86151, Донецька обл., м. Макіївка, 
мр-н Сонячний, б. 27/79. Судове засідання призначено
на 30 листопада 2015 року о 08.00 год. за адресою: м.
Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 25.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки відповідача в судове за-
сідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може
бути розглянута за його відсутності.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє, що
22 грудня 2015 року об 11.00 год. у приміщенні суду за
адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 31 відбудеться
розгляд справи за позовом Юрченко Наталії Петрівни до
Вислоуха Віталія Олександровича, третя особа - Поділь-
ський районний відділ Головного управління Державної
міграційної служби України в м. Києві, про позбавлення
особи права користування житловим приміщенням та
зняття з реєстраційного обліку.

В судове засідання викликається відповідач Вислоух
Віталій Олександрович: м. Київ, вул. Галицька, буд. 7а,
кв. 197.

Суддя М. О. Шаховніна

Скадовський районний суд Херсонської області викликає
в судове засідання як відповідача на 07.12.2015 року о 09.00
год. Зеленюка Володимира Степановича, паспорт МР
266258, виданий Скадовським РВ УМВС України в Херсон-
ській області 10.10.2008 року, останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Гагаріна, 143, кв. 2, м. Скадовськ Херсонської
області, в цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Зеле-
нюка Володимира Степановича про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання відповідача Зеленюка
Володимира Степановича справу буде розглянуто за його
відсутності відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наяв-
ними в ній доказами.

Суддя С. В. Пухальський

Суддею Бердянського міськрайонного суду Прінь
І. П. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. № 302) 14 грудня 2015 року о 14 годині 00 хви-
лин буде розглядатися цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Березовського Ігоря Мико-
лайовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Явка відповідача Березовського І. М. у справі
обов’язкова. У разі неявки справа буде розглянута
за відсутності відповідача.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Ахмедьянова Ріната Галімовича
про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Ахмедьянова Ріната Галімо-
вича в судове засідання, яке відбудеться 26.11.2015 року
об 11.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел.
(06153) 3-51-09. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки
справа буде розглянута за наявними матеріалами в за-
очному порядку.

Старобільський районний суд Луганської області викликає
Ляховецького Олександра Яновича, який мешкає: Луганська
область, м. Антрацит, вул. Петровського, 29/88, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 431/4423/15-ц,
провадження № 2/431/2376/15 за позовом Ляховецької Ель-
віри Олександрівни до Ляховецького Олександра Яновича
про надання дозволу дитині на тимчасові неодноразові по-
їздки за межі держави Україна разом із матір’ю, без згоди та
супроводу батька, яке відбудеться 20 листопада 2015р. о 10
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя С. В. Олійник

Скадовський районний суд Херсонської області викликає
Лунгу Дмитра Вікторовича, 02.07.1988 року народження,
який раніше проживав за адресою: вул. І. Шульги, 7, м. Ска-
довськ Херсонської області, в судове засідання як відпові-
дача по цивільній справі № 663/2178/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Лунгу Дмитра Вікторовича про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 13.30 годині 27 листопада
2015 року в приміщенні Скадовського районного суду 
Херсонської області за адресою: Херсонська область, 
м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 39, каб. № 6.

В разі неявки до судового засідання справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача за наявними доказами.

Суддя О. Ю. Кустов

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85000, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радян-
ська, 39А) розглядає цивільні справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ними договорами. Відповідачі у справах:

Аванесов Олександр Іванович, 1962 року народження,
офіційно зареєстрований за адресою: м. Харцизьк, До-
нецької області, вул. Чернишевського, б. 25,

Шаповалова Валентина Миколаївна, 1952 року народ-
ження, офіційно зареєстрована за адресою: м. Авдіївка,
Донецької області, вул. Гагаріна, 9/25, викликаються на
1 грудня 2015 року о 10.00 год. до суду, каб. № 1, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя Тітова Т. А.

Комсомольський міський суд Полтавської області викликає
Жукова Сергія Олександровича (останнє відоме місце прожи-
вання: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Молодіжна,
буд. 1, кв. 47), Тарасенка Дмитра Миколайовича (останнє відоме
місце проживання: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул.
Молодіжна, буд. 10, кв. 27) як відповідачів у судове засідання в
цивільній справі за позовом Управління праці та соціального за-
хисту населення Комсомольської міської ради Полтавської об-
ласті до Жукова Сергія Олександровича, Тарасенка Дмитра
Миколайовича про стягнення суми, виплаченої тимчасової дер-
жавної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати алі-
ментів.

Судові засідання відбудуться 30 листопада 2015 року о 09
год. 00 хв. (відповідач Жуков С. О.) та о 09 год. 40 хв. (відповідач
Тарасенко Д. М.) у приміщенні Комсомольського міського суду
за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Гірників,
17.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде розгля-
нуто за вашої відсутності. Відповідачі зобов’язані повідомити суд
про причини неявки в судове засідання.

Суддя Т. В. Окунь

У провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа за позовом Левченко Тетяни
Вікторівни до Левченка Микити В’ячеславовича, Пушнєє-
вої Світлани Сергіївни, яка діє в інтересах неповнолітнього
Клятцеса Михайла Олексійовича, третя особа: Кому-
нальне підприємство «Житлосервіс-2А», Орган опіки та
піклування виконавчого комітету Бердянської міської
ради, Бердянська міжрайонна прокуратура, про визнання
осіб такими, що втратили право користування житловим
приміщенням.

Суд викликає відповідачів: Левченка Микиту В’ячесла-
вовича, Пушнєєву Світлану Сергіївну, яка діє в інтересах
неповнолітнього Клятцеса Михайла Олексійовича, в су-
дове засідання, яке відбудеться 23.11.2015 року о 14.00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кому-
нарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел. (06153) 3-
51-09. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа
буде розглянута за наявними матеріалами в заочному по-
рядку.

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Смішного Романа Вікторовича, 30 березня
1975 року народження, зареєстроване місце прожи-
вання: пров. Ворошилова, 3, м. Іллінці Іллінецького
району Вінницької області, в судове засідання як від-
повідача по цивільній справі № 131/1729/15-ц за по-
зовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Смішного
Романа Вікторовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 09 год. 00 хв. 4
грудня 2015 року в залі засідань Іллінецького 
районного суду Вінницької області за адресою: м. Іл-
лінці, вул. Карла Маркса, 28.

В разі неявки в судове засідання відповідача
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя М. В. Шелюховський

Пересада Олександр Іванович, останнє відоме місце проживання: м. Докучаєвськ
Донецької області, вул. Центральна, буд. 77, кв. 44, викликається в судове засідання
до Пологівського районного суду Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№ 324/1981/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пересади Олександра Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 27.11.2015 р.
о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. М.Горького, 28, м. Пологи Запо-
різької області.

Суддя Іванченко M. B.

Бодяк Віталій Валентинович, останнє відоме місце проживання: м. Докучаєвськ До-
нецької області, вул. Матросова, буд. 22, викликається в судове засідання до Поло-
гівського районного суду Запорізької області як відповідач по цивільній справі 
№ 324/2104/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бодяка Віталія Валентиновича
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 27.11.2015 р.
о 08 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Горького, 28, м. Пологи Запорізької
області.

Суддя Іванченко M. B.

Вважати недійсним втрачене посвідчення
судноводія малого/маломірного судна ммс

№ 02829-кі на ім’я Щербини Олександра
Вікторовича, 05.08.1979 року народження,

видане Державною інспекцією України 
з безпеки на морському та річному 

транспорті від 24.09.2014 р.
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реклама. оголошення
Добропільський міськрайонний суд Донецької області

(85000, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська,
39А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Акцент-Банк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Відповідач у справі:

Шелех Андрій Сергійович, 1977 року народження, офі-
ційно зареєстрований за адресою: м. Авдіївка Донецької об-
ласті, вул. Молодіжна, 13/16,

викликається на 1 грудня 2015 року о 10.00 год. до суду,
каб. №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 причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності. 

Суддя Тітова Т. А.

Середино-Будський районний суд Сумської області
викликає як відповідача Потапову Олену Степанівну, 20
січня 1956 року народження, яка зареєстрована та меш-
кає за адресою: вул. Горького, 3, кв. 16, м. Середина-
Буда Сумської області у судове засідання на 8 грудня
2015 року о 9 годині, яке відбудеться у приміщенні Се-
редино-Будського райсуду за адресою: м. Середина-
Буда, вул. Комуністична, 16, Сумської області у справі
за позовом ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк»
(ПАТ «ВіЕйБі Банк») про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

У разі неявки в судове засідання відповідачки справа
буде розглянута у її відсутність.

Суддя Дубінчина Т. М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідачів Ягужинську Лораліну Миколаївну (за-
реєстроване місце проживання: АР Крим, м. Бахчи-
сарай, пров. Сосновий, 1) та Толкачову Дінару
Ігорівну (зареєстроване місце проживання: АР Крим,
м. Сімферополь, вул. Гоголя, 68, кв. 20) по цивільній
справі № 2/756/5854/15 за позовом ПАТ «Укргаз-
банк» до Ягужинської Л. М., Толкачової Д. І. про
стягнення заборгованості в судове засідання на
21.12.2015 року о 10.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 23.
Наслідки неявки передбачені ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. М. Маринченко

Радомишльським районним судом слухається справа
за позовною заявою Яловського Миколи Миколайовича
до Жигадла Івана Станіславовича про позбавлення
права користування житловим приміщенням та зняття
фізичної особи з реєстрації місця проживання.

Справу призначено до судового розгляду на
18.01.2016 р. о 15.00 у приміщенні Радомишльського
районного суду Житомирської області (Житомирська
обл., м. Радомишль, вул. Івана Франка, 4-а), зал судових
засідань № 1.

У разі неявки відповідача Жигадла Івана Станіславо-
вича, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. М. Невмержицький

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Се-
лидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шешеня Людмили Павлівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідач Ше-
шеня Л. П. зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул.
Набережна, буд. 34, викликається на 01.12.2015 р. о 13.00 год.
до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача до суду вона
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленою про дату, час і місце розгляду справи, і у
разі неявки до суду, справа може бути розглянута за її відсут-
ності. 

Суддя Владимирська І. М.

Маньківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі 
№ 701/1220/15-ц за позовом Самохіної Марії Іва-
нівни до Самохіна Сергія Миколайовича про ви-
знання особи такою, що втратила право на
користування житловим приміщенням, як відпові-
дача Самохіна Сергія Миколайовича. Судове засі-
дання відбудеться о 10.00 год. 30 листопада 2015
року в приміщенні суду за адресою: вул. Леніна, 8,
смт Маньківка Маньківського району Черкаської об-
ласті. У разі неявки відповідача справа буде розгля-
нута без його участі.

Суддя Костенко А. І.

В Комсомольському районному суді м. Херсона 1
грудня 2015 року об 11.00 годині в кабінеті № 302
відбудеться судове засідання по цивільній справі за
позовом Ярошак Олега Ярославовича до Кумпан
Олесі Володимирівни про захист ділової репутації та
стягнення моральної шкоди. В судове засідання ви-
кликається як відповідачка Кумпан Олеся Володи-
мирівна. У разі неявки справу буде розглянуто за її
відсутності.

Суддя В. В. Прохоренко

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Баландіну Наталю Іванівну у судове засідання
07.12.2015 року о 09 годині по справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Баландіної Н. І. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідачки у судове засідання, не-
повідомлення про поважність причин неявки та не-
надання заяви про розгляд справи у її відсутність
справа буде розглянута без її участі у порядку заоч-
ного розгляду.

Суддя Т. В. Бобко

Личаківський районний суд м. Львова викликає Де-
нисову Валентину Василівну (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, м. Луганськ, вул. Звейнека,
буд. 49а) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/1864/2015 (463/4281/15-ц) за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Денисової Валентини Василівни, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 25 листопада 2015 р.
о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м.
Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Семенова
Андрія Валерійовича (останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 137/16) як
відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/1855/2015 (463/4272/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Семенова Андрія Валерійовича, Михальської Надії
Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 24 листопада 2015 р. о 13 год. 15 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16,
зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Костенко
Ірину Вікторівну (останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Кіровське, вул. Целінна, буд. 2) як відпо-
відача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/1821/2015 (463/4238/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Костенко Ірини Вікторівни, Михальської Надії Ва-
силівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 23 листопада 2015 р. о 09 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16,
зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Пе-
черишну Ірину Валеріївну (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Стожка, буд.
129/9) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/1868/2015 (463/4285/15-ц) за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Печеришної Ірини Валеріївни, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 25 листопада 2015 р.
о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м.
Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Мацокіна
Володимира Валерійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Сніжне, пров. Мозирський (пр.
Мозырский), буд. 3) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 2/463/1865/2015 (463/4282/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Мацокіна Володимира Валерійо-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення
на предмет застави, що відбудеться 25 листопада 2015 р. о
09 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Жар-
ченка Сергія Петровича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Зарічна,
буд. 66) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/1863/2015 (463/4280/15-ц) за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Жарченка Сергія Петровича, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 24 листопада 2015 р.
о 13 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м.
Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Хруста-
льова Олега Олексійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка, кв-л Шахтарський,
буд. 29, кв. 35) як відповідача у судове засідання по цивіль-
ній справі № 2/463/1891/2015 (463/4308/15-ц) за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Хрустальова Олега Олексійовича, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на пред-
мет застави, що відбудеться 26 листопада 2015 р. о 09 год.
30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Остров-
ського Юрія Вікторовича (останнє відоме місце проживання:
Луганська область, Перевальський район, м. Перевальськ,
вул. Баженова, буд. 8/3) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 2/463/1824/2015 (463/4241/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Островського Юрія Вікторо-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення
на предмет застави, що відбудеться 23 листопада 2015 р. о
09 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Голуба
Петра Андрійовича (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, Свердловський район, селище Комсомоль-
ський, вул. Шевченка, буд. 10) як відповідача у судове
засідання по цивільній справі № 2/463/2009/2015
(463/4508/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Голуба
Петра Андрійовича, Михальської Надії Василівни про звер-
нення стягнення на предмет застави, що відбудеться 26 лис-
топада 2015 р. о 09 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №
10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Матосова
Віктора Вікторовича (останнє відоме місце проживання: Лу-
ганська область, м. Кіровськ, кв. Центральний, буд. 9/50) як
відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/2013/2015 (463/4512/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Матосова Віктора Вікторовича, Михальської Надії
Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що
відбудеться 24 листопада 2015 р. о 09 год. 30 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16,
зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Міхна
Геннадія Івановича (останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Жданівка, вул. Леніна, буд. 7/5) як 
відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/1890/2015 (463/4307/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Міхна Геннадія Івановича, Михальської Надії Васи-
лівни про звернення стягнення на предмет застави, що від-
будеться 26 листопада 2015 р. о 09 год. 15 хв. у приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал
судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Жолті-
кова Олександра Володимировича (останнє відоме місце
проживання: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Якира,
буд. 10, кв. 24) як відповідача у судове засідання по цивіль-
ній справі № 2/463/1943/2015 (463/4434/15-ц) за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Жолтікова Олександра Володимиро-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення
на предмет застави, що відбудеться 26 листопада 2015 р. о
13 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Соболєва
Олександра Геннадійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка-26, вул. Ботанічеська,
буд. 44) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/2011/2015 (463/4510/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Соболєва Олександра Геннадійовича, Ми-
хальської Надії Василівни про звернення стягнення на пред-
мет застави, що відбудеться 25 листопада 2015 р. о 13 год.
15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Гирич С. В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Юраш Сергія Валерійовича до Юраш Світлани
Миколаївни про розірвання шлюбу.

Суд викликає як відповідача Юраш Світлану Микола-
ївну в судове засідання, яке відбудеться 02.12.15 року о
15.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел. (код
06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Дорож-
кіна Романа Володимировича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, Лутугинський район, м. Лутугине,
вул. Крупської, буд. 8/7) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 2/463/1940/2015 (463/4431/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Дорожкіна Романа Володими-
ровича, Михальської Надії Василівни про звернення стяг-
нення на предмет застави, що відбудеться 26 листопада
2015 р. о 13 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Гирич С. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Ханімягі
Володимира Павловича (останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Сніжне, вул. Шахматова, буд. 28, кв.
1) як відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/1956/2015 (463/4451/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Ханімягі Володимира Павловича, Михальської
Надії Василівни про звернення стягнення на предмет за-
стави, що відбудеться 27 листопада 2015 р. о 13 год. 45 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Леп-
кого, 16, зал судових засідань № 10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Гирич С. В.

Приморський районний суд міста Одеси повідом-
ляє, що 7 грудня 2015 р. о 17 годині 30 хвилин в залі
засідань № 221 в приміщенні суду за адресою: місто
Одеса, вул. Балківська, 33 відбудеться слухання
справи за позовом Вербецької Світлани Василівни
до Лупашка Олексія Олексійовича про розірвання
шлюбу.

В судове засідання у вищевказаний час виклика-
ється як відповідач Лупашко Олексій Олексійович. В
разі його неявки в судове засідання позов може бути
розглянутий за його відсутністю та на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Франгян Каріне
Альбертівни, Цикало Віктора Володимировича про стягнення за-
боргованості. Відповідачі по справі Франгян Каріна Альбертівна
(зареєстрована за адресою: м. Донецьк, пр. Ленінський, буд. 27,
кв. 4), Цикало Віктор Володимирович (зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Шапошникова, буд. 1, кв. 13), виклика-
ються на 27 листопада 2015 року о 08.30 год. до суду, каб. № 8,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у їх відсутність.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Зарайську Олену Олексіївну, яка за-
реєстрована за адресою: вул. Пирогова, буд. 2а, кв. 21,
м. Лисичанськ Луганської області, в судове засідання з
розгляду цивільної справи за позовом Зарайського Ігоря
Миколайовича до Зарайської Олени Олексіївни про ви-
знання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням, яке відбудеться 26 листопада
2015 р. о 08 годині 15 хвилин в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Лисичанськ, вул. Радянська, 38. каб. 17. У разі
неявки в дане судове засідання, справа буде розглянута
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю. О. Калмикова

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Мокроусову Ганну Сергіївну як
відповідача по цивільній справа за позовом Болілого
Вадима Миколайовича до Мокроусової Ганни Сергі-
ївни про стягнення франшизи та витрат на правову
допомогу, яке відбудеться 14.01.2016 р. о 09.30 год.
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й по-
верх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У разі
неявки справа буде розглядатися за наявними у
справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Приморський районний суд міста Одеси повідом-
ляє, що 3 грудня 2015 р. о 09 годині 00 хвилин в залі
засідань № 221 в приміщенні суду за адресою: місто
Одеса, вул. Балківська, 33 відбудеться слухання
справи за позовом Крівки Ольги Володимирівни до
Крівки Олексія Івановича про розірвання шлюбу.

В судове засідання у вищевказаний час виклика-
ється як відповідач Крівка Олексій Іванович. В разі
його неявки в судове засідання позов може бути
розглянутий за його відсутністю та на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове,
вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за заявою ПАТ «Комер-
ційний Банк «ХРЕЩАТИК» про поновлення строку для пред’явлення
виконавчого листа до виконання. Відповідачі (боржники) по справі
Кріжськой Сергій Анатолійович та Міронова Ольга Вікторівна, які
мешкають за адресою: м. Донецьк, вул. Хлюпіна, 15/14, викликаються
на 25.11.2015 р. о 08.00 год. до суду для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачам (боржникам) пропонується надати свої заперечення
щодо заяви та докази. У випадку неприбуття відповідачів (боржників)
до суду вони повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі (боржники)
вважаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, і
у разі неявки до суду, справа може бути розглянута за їх відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача Малікова
Дмитра Вікторовича по цивільній справі № 409/2149/15-ц
за позовом Приватного акціонерного товариства «ПРО-
СТО-страхування» до Малікова Дмитра Вікторовича про
відшкодування шкоди.

Судове засідання відбудеться 23.11.2015 року (резер-
вна дата 27.11.2015 року) о 09 годині 00 хвилин у залі
Білокуракинського районного суду Луганської області,
що знаходиться за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Горького, буд. 2.

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

Суддя Полєно B. C.

Київський районний суд м. Одеси викликає Джабур Кхалдун
Газі як відповідача по цивільній справі № 520/14236/15-ц за по-
зовом Джабур Ірини Дмитрівни до Джабур Кхалдун Газі про
стягнення аліментів, надання дозволу на тимчасовий виїзд за
кордон дитини без згоди батька, про надання дозволу для офор-
млення документів для виїзду за кордон без згоди батька, про
зобов’язання не чинити певні дії, у судове засідання, яке відбу-
деться 25 листопада 2015 року о 10 годині 00 хвилин в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Варненська, З-б, кабінет 244.

Відповідач у разі неявки у судове засідання має повідомити
суд про причини своєї неявки.

У разі неявки відповідача у судове засідання суд вправі роз-
глянути справу за його відсутності.

Суддя П. А. Прохоров
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Лугинський районний суд Житомирської області викликає Власюка Сергія Васильовича (останнє
відоме місце проживання: с. Липники, вул. Садова, б. 1, Лугинського району Житомирської області)
як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 281/558/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Власюка Сергія Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судовий розгляд справи відбудеться 26 листопада 2015 року о 10 годині 00 хвилин у залі судових
засідань за адресою: 11301, Житомирська область, смт Лугини, вул. Карла Маркса, 2А.

У разі неявки відповідача на вказане судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, буде
розглянута у його відсутність.

При публікації оголошення про виклик до суду відповідач вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи.

Суддя Л. А. Шуляк
Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області викликає Кондель Жанну Михайлівну,

20.03.1969 року народження, зареєстрована: м. Жмеринка, вул. Павлова, 6, кв. 8, що проживає: 
м. Жмеринка, вул. Пролетарська, 51, Вінницької області, та Ростамі Мейсама, 21.03.1984 року народ-
ження, місце реєстрації: м. Жмеринка, вул. Павлова, 6, кв. 8, Вінницької області, в судове засідання
як відповідачів у цивільній справі № 130/2741/15ц, № 2/130/1166/2015 за позовом Уряднік Андрія
Олександровича, Уряднік Ніни Миколаївни до Кондель Жанни Михайлівни, Ростамі Мейсама про усу-
нення перешкод в користуванні і розпорядженні власністю, яке відбудеться о 15 год. 30 хв. 01.12.2015
року за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.

У разі неявки відповідачів Кондель Жанни Михайлівни та Ростамі Мейсама в судове засідання,
справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними у справі доказами.

Про причини неявки повідомити суд.
Суддя В. П. Камінський

В Бобровицькому районному суді Чернігівської області знаходиться цивільна справа 
№ 729/913/15-ц; 2/729/419/15 р. за позовом Кобижської Оксани Анатоліївни до Кобижського Юрія
Васильовича про розірвання шлюбу, останнім місцем реєстрації відповідача є с. Новий Биків Боб-
ровицького району, Чернігівської області, вул. Радгоспна, 22.

Кобижський Юрій Васильович викликається в судове засідання Бобровицького районного суду
Чернігівської області на 26 листопада 2015 року об 11 годині як відповідач у справі за адресою:
м. Бобровиця, вул. Незалежності, 47.

В разі неявки справа буде розглядатися на підставі доказів у справі за відсутності відповідача.
З часу опублікування оголошення в газеті відповідач являється належно повідомленим про час

та місце слухання справи. 
Суддя Демченко Л. M.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (53200, м. Нікополь, вул. Шев-
ченка, 201) викликає у судове засідання як відповідача Помійницького Володимира Володими-
ровича, 1963 року народження, по цивільній справі № 182/5029/15-ц, провадження 
№ 2/0182/2974/2015 за позовом КП «Міська житлово-технічна інспекція» до Помійницького Во-
лодимира Володимировича, третя особа: ГУ ДМС України в Дніпропетровській області про ви-
знання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, та зняття з
реєстраційного обліку.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 33, кімн. 52.
Судове засідання відбудеться 02.12.2015 року о 16.00 год.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Багрова А. Г.
Октябрський районний суд м. Полтави викликає Приватне акціонерне товариство «Страхова

Компанія «Статус», останнім відомим місцем проживання якого є вул. Райдужна, 59-б, офіс 3,
м. Київ, у судове засідання по цивільній справі за позовною заявою Жирової Ірини Романівни
до ПАТ «Страхова Компанія «Статус» та Савченка Віктора Олександровича про стягнення суми
страхового відшкодування та майнової шкоди.

Судове засідання відбудеться о 13 годині 00 хвилин 16 грудня 2015 року у приміщенні Ок-
тябрського районного суду м. Полтави в каб. № 20 за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького-5.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суддя О. І. Шевська
Товариство з додатковою відповідальністю «Хмельницькбудтранс» повідомляє,

що загальні збори учасників Товариства відбудеться 19 грудня 2015 р. за адресою: 29000, м. Хмель-
ницький, вул. Заводська, 161 об 11 год., реєстрація з 10.20 год., тел. 0382-652111.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт про фінансово-господарську роботу за 2014 р.
2. Затвердження річного звіту і балансу за 2014 р.
3. Обрання ревізійної комісії.
4. Обрання директора Товариства.
5. Ліквідація дочірніх підприємств методом приєднання до ТДВ «Хмельницькбудтранс».
Для участі в загальних зборах учаснику необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт),

представникам учасника – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Біловодський районний суд Луганської області викликає в судові засідання відповідачів по
справах за позовами ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості, які відбудуться
27.11.2015 року о 08.00 год.:

— Столяренка Олександра Миколайовича, 22.03.1951 р.н., останнє відоме зареєстроване
місце проживання (перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки;

— Сахна Андрія Миколайовича, 24.04.1981 р.н., останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування) — Луганська обл., м. Червонопартизанськ;

— Музиченко Поліну Миколаївну, 01.04.1977 р.н., останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування) — Луганська обл., м. Червонопартизанськ;

— Павленка Андрія Анатолійовича, 02.06.1975 р.н., останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування) — Луганська обл., с. Шахтарське;

— Дегтярьову Ольгу Василівну, 19.03.1947 р.н., останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування) — Луганська обл., м. Червонопартизанськ;

— Савченка Сергія Володимировича, 21.04.1977 р.н., останнє відоме зареєстроване місце
проживання (перебування) — Луганська обл., с. Бірюкове;

— Радіонова Сергія Вікторовича, 01.04.1982 р.н., останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування) — Луганська обл., с. Дзержинський;

— Гвоздя Володимира Володимировича, 13.03.1977 р.н., останнє відоме зареєстроване місце
проживання (перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки;

— Бічулову Ольгу Ігорівну, 27.06.1983 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання
(перебування) — Луганська обл., м. Червонопартизанськ;

— Юзвика Євгена Миколайовича, 23.07.1972 р.н., останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування) — Луганська обл., с. Кленовий;

— Попову Наталію Анатоліївну, 03.08.1965 р.н., останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування) — Луганська обл., с. Панченкове;

— Кузнецова Дениса Юрійовича, 29.09.1984 р.н., останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки;

— Остапчук Наталію Олександрівну, 22.08.1975 р.н., останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування) — Луганська обл., с. Дзержинський;

— Пташніка Сергія Олександровича, 11.03.1983 р.н., останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки;

— Рибальченка Андрія Анатолійовича, 16.05.1973 р.н., останнє відоме зареєстроване місце
проживання (перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки;

— Грицая Євгена Станіславовича, 28.05.1980 р.н., останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування) — Луганська обл., с. Дзержинський;

— Ткачука Івана Миколайовича, 28.05.1981 р.н., останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування) — Луганська обл., м. Свердловськ;

— Щебуняєву Ольгу Федорівну, 31.05.1952 р.н., останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування) — Луганська обл., с. Володарськ;

— Іващенка Євгена Юрійовича, 25.08.1984 р.н., останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування) — Луганська обл., с. Шахтарське;

— Ляшенко Тетяну Іванівну, 07.10.1957 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання
(перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки;

— Гребенюк Наталію Іванівну, 21.04.1960 р.н., останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування) — Луганська обл., м. Свердловськ;

— Гураку Андрія Миколайовича, 29.09.1976 р.н., останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування) — Луганська обл., м. Червонопартизанськ;

— Іванова Олександра Олександровича, 05.04.1984 р.н., останнє відоме зареєстроване місце
проживання (перебування) — Луганська обл., м. Свердловськ;

— Карташову Ольгу Анатоліївну, 19.09.1979 р.н., останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування) — Луганська обл., смт Дзержинський.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30. 
У разі неявки справи будуть розглянуті без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області знаходиться цивільна справа №185/9418/15-ц за позовом
Бондаренка Андрія Володимировича до Кічік-Бондаренко Каріни Вален-
тинівни про розірвання шлюбу.

Відповідач Кічік-Бондаренко Каріна Валентинівна викликається у су-
дове засідання на 08:30 год. 01 грудня 2015 року у приміщення Павлог-
радського міськрайонного суду Дніпропетровської області:
Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, ка-
бінет №203. Суддя Боженко Л. В.

Після опублікування оголошення у пресі відповідач вважається пові-
домленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки відпові-
дача справу буде розглянуто за його відсутності.

Чернігівським районним судом Запорізької області виклика-
ється до суду:

- Бурлака Вадим Артурович (останнє місце проживання:
86300, Донецька обл., м. Кіровськ, кв. Молодіжний, буд. 20, кв.
54) на 10 годину 00 хвилин 10.12.2015 р. для участі у розгляді
справи № 329/1177/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

Суддя Покопцева Д. О.

Тульчинським районним судом Вінницької області викликаються
до суду:

- Кілімінська Інна Юріївна (останнє місце проживання: 23600, Він-
ницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, пр. Чапаєва, будинок 1)
на 09 годин 00 хвилин 30.11.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 148/1198/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Крисюк Лариса Іванівна (останнє місце проживання: 23609, Він-
ницька обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул. Леонтовича, буд.
4, кв. 8) на 09 годин 30 хвилин 30.11.2015 р. для участі у розгляді
справи № 148/1730/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Саламаха О. В.

Апеляційний суд Миколаївської області викликає в судове засі-
дання на 9 годину 26 листопада 2015 року за адресою: м. Миколаїв,
вул. Садова, 2-а відповідачів Вовнянченка Валерія Володимировича
та Вовнянченко Ганну Володимирівну у цивільній справі за позовом
публічного акціонерного товаритсва комерційний банк “ПРИВАТ-
БАНК” до Гусаренка Сергія Васильовича, Іванічева Семена Вячесла-
вовича, Вовнянченка Валерія Володимировича та Вовнянченко Ганни
Володимиріни про стягнення кредитної заборгованості.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Суддя О. О. Данилова

Деснянський районний суд м. Києва повідомляє, що
04.12.2015 року о 10.00 год. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Мельник Олени Іванівни до Доаї Мохсена Голамреза
про розірвання шлюбу. Доаї М.Г. викликається у судове засі-
дання як відповідач. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутність. Адреса суду: м. Київ, пр.
Маяковського, 5-в, каб. 38.

Суддя О. В. Журавська

Біловодський районний суд Луганської області викликає на
23.11.2015 р. відповідача по справі за позовом Харківського уні-
верситету повітряних сил ім. Івана Кожедуба про стягнення
суми витрат, пов’язаних з утриманням в університеті:

- Савінова Анатолія Сергійовича, 22.01.1993 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) - Луган-
ська обл., м. Свердловськ, вул. Ворошилова, буд. 226.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Ком-
сомольська, 30. У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться цивільна справа за № 310/7743/15-ц за позовом
Милованової Ірини Володимирівни до Милованова Артема Юрійо-
вича про розірвання шлюбу. Судовий розгляд справи призначено на
30 листопада 2015 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 501. Суддя Петягін В. В., тел. (код 06153) 
3-40-74.

Суд викликає Милованова Артема Юрійовича, як відповідача. Явка
до суду є обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься за
наявними матеріалами.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Афа-
насьєвську Тетяну Федорівну, яка мешкає за адресою: Луганська
обл., м. Антрацит, вул. Автомобілістів, 29, як відповідача-1 і Афана-
сьєвського Олександра Володимировича, який мешкає за адресою:
Луганська обл., м. Антрацит, вул. Автомобілістів, 29, як відповідача-
2 на 4 грудня 2015 року о 09 годині 00 хв. (резервна дата 08.12.2015
року о 09.00 годині) для участі у розгляді справи за позовом ПАТ КБ
«Правекс Банк» про стягнення заборгованості.

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

Суддя О. О. Пелих
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 18 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська +2   +7      +5 +10
Житомирська +2   +7      +5 +10
Чернігівська +1   +6      +4    +9
Сумська -1   +4      +3    +8
Закарпатська +3   +8      +9 +14
Рівненська +2   +7      +5 +10
Львівська +3   +8    +10 +15
Івано-Франківська +3   +8    +10 +15
Волинська +2   +7      +7 +12
Хмельницька +2   +7      +5 +10
Чернівецька +2   +7      +8 +13
Тернопільська +3   +8      +6 +11
Вінницька +2   +7      +8 +13

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2     +7      +5  +10
Кіровоградська +2     +7      +5  +10
Полтавська -1     +4      +4    +9
Дніпропетровська -1     +4      +4    +9
Одеська +2     +7   +10  +15
Миколаївська +2     +7      +9  +14
Херсонська +1     +6      +8  +13
Запорізька -1     +4      +6  +11
Харківська 0      -5      +1    +6
Донецька 0      -5      +1    +6
Луганська 0      -5        0    +5
Крим +2     +7   +10  +15
Київ +2     +4      +7    +9

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Євген Коноплянка, який
14 листопада у Львові

вперше вивів національну
команду на поле з капітан-
ською пов’язкою, впевне-
ний: підсумковий успіх бу-
де на боці українців. «Сло-
венія — непростий супер-
ник: подивилися багато ігор
і знали, на що вони здатні.
Ми перекрили їхні сильні
сторони і тепер думаємо, як
гратимемо на виїзді. Навіть
якщо сил на повторну зус-
тріч не буде, то знайдемо їх,
повірте. Вони могли забити,
але й ми теж були близькі
до третього гола — взяти,
наприклад, мій момент. Ми
пройдемо далі», — так Же-
ня коментував гру гарячим
слідом, а вже за два дні у
Мариборі збірна проводила
тренування і було видно:
гравці відновлюються, а мо-
тивації не позичати. Хлопці
тренувалися з гарним на-
строєм і натхненням, ціл-
ком усвідомлюючи, що про-
тистояння складається із
двох матчів, і для досягнен-
ня мети потрібно зробити
ще один важливий крок. На
цьому етапі — найважливі-
ший у кар’єрі багатьох. 

«Матч у Львові — це пер-
ший тайм, його ми відігра-
ли, тепер потрібно готува-
тися до другого. Так, я бояв-
ся, що можемо пропустити
вдома. Хлопці переживали.
Добре, що цього не сталося.
Дуже шкода, що не забили
третій, реалізація підвела
наших гравців. Хіба потріб-
но їм щось казати? Вони са-
мі розуміють, що треба ро-
бити в Словенії», — голов-
ний тренер української 
команди Михайло Фоменко
у коментарях як завжди
стриманий. 

Він наголосив, що в дру-
гому таймі першого матчу
команда не до кінця вико-
нала план на гру, а Євген
Хачеріді надмірно демон-
стрував свої емоції: «Гравці
розслабилися, почали при-
пускатися помилок. Добре,
що суперник не скористав-
ся цим і не покарав нас. Ха-
черіді? Пора брати під кон-

троль свої емоції. Вони по-
винні допомагати творити,
а не руйнувати». Заува-
ження слушне, адже ймо-
вірність не дограти перший
матч із Словенією за довгий
язик принаймні у двох
гравців була дуже високою.
Цього разу нам пощастило.
Гру-відповідь у Мариборі
обслуговуватиме  відомий

турецький рефері Джю-
нейт Чакир і суддівська
бригада його співвітчизни-
ків. І їм навряд чи сподоба-
ються емоційні витівки
Гармаша й Хачеріді.

Щодо Джюнейта Чакира,
то він домігся головного до-
сягнення у своїй кар’єрі —
обслуговував фінал Ліги
чемпіонів між «Барсело-
ною» і «Ювентусом». 

До речі, Чакир уже пра-
цював на поєдинку збірної
України у нинішній квалі-
фікації. У березні турець-
кий рефері судив матч Іс-
панія — Україна (1:0). Він
перетинався з «синьо-жов-
тими» і в кваліфікації плей-
оф чемпіонату світу 2014
року, коли українці вдома
обіграли Францію (2:0). А на
Євро-2012 Чакир спостері-
гав за дублем Андрія Шев-
ченка у воротах збірної
Швеції (2:1). Отож для го-
ловної футбольної команди
України цей 38-річний ар-
бітр вважається фартовим.
Утім, як кажуть, на везіння
надійся, а сам до роботи бе-
рися. А «гоп» треба казати,
коли вже перескочиш…

Сьогодні зможемо сказати «гоп»!
ЄВРО-2016. На арені словенського Марибора гравці збірної
України проведуть найважливіший двобій у кар’єрі

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

ІНВАСПОРТ. Нещодавно
миколаївські спортсмени-інва-
ліди, що займаються фехтуван-
ням, отримали нове обладнан-
ня. З обласного бюджету спря-
мовано 63 тисячі гривень на
придбання знаряддя для най-
мужніших атлетів. Для тих, хто
попри  фізичні вади, не лише
займається спортом, а й здобу-
ває перемоги всеукраїнського
та світового масштабу. На на-
дану суму закупили рапіри,
спортивний одяг, чохли та бага-
то іншого. Спортсмени вже ви-
пробують нове обладнання на
змаганнях у Франції.

Серед спортсменів-фехту-
вальників Миколаївщини —
четверо у складі збірної
команди України. Це майстер
спорту міжнародного класу

Тетяна Позняк, майстер спор-
ту України Михайло Бажуков,
майстер спорту України  Во-
лодимир Головащенко, майс-
тер спорту Олег Науменко.
Всі вони спортсмени-кандида-
ти на участь в Паралімпій-
ських іграх 2016 року в Ріо-де-
Жанейро. «Ми розуміємо, з
якими складнощами сьогодні
зіштовхуються наші спор-
тсмени, тож було прийнято рі-
шення виділити додаткові
кошти на закупівлю спортив-
ного інвентарю для тих видів
спорту, які виборюватимуть
путівки на Олімпіаду та пред-
ставлятимуть Україну на
Олімпійських іграх, — зазна-
чила під час передачі облад-
нання заступник голови обл -
держадміністрації Оксана Яні-
шевська. — Така допомога та
підтримка вкрай потрібна на-
шим спортсменам». 

Усього з обласного бюдже-
ту спрямовано два мільйони
гривень на підготовку атлетів
до Олімпійських ігор. Перева-
гу віддали перспективним для
Миколаївщини видам спорту. 

Водночас передано спор-
тивне обладнання спортсме-
нам-інвалідам Миколаївської
обласної спеціалізованої дитя-
чо-юнацької спортивної школи
паралімпійського резерву.
Для школи придбали сучасний
інвентар: борцівські манекени,
лавку для жиму лежачи, тре-
нажер «Орбітрек», гумовий
амортизатор, лижну гуму, об-
вантажувачі для ніг та рук, яд-
ра  для метання, штангу, те-
нісний інвентар.

У Миколаївській спеціалізо-
ваній дитячо-юнацькій спор-
тивній школі паралімпійсько-
го резерву виховують 194
спортсменів-інвалідів, культи-

вують три види спорту — на-
стільний теніс, боротьба віль-
на та греко-римська, легка
атлетика. В школі займають-
ся діти-інваліди всіх нозоло-
гій, з ураженням опорно-рухо-
вого апарату, з вадами слуху
та зору, з вадами розумового
та фізичного розвитку.  Вихо-
ванці школи — успішні спор-
тсмени, незважаючи на вади
здоров’я, вони чинні чемпіо-
ни країни, Європи, світу, при-
зери та чемпіони Паралімпій-
ських та Дефлімпійських
ігор.

Зокрема, тільки протягом
останніх двох місяців на чем-
піонатах Європи спортсме-
ни—вихованці школи Карина
Завіновська, Юлія Клименко,
Андрій Навроцький, Наталія
Косміна здобули два «золо-
та», одне «срібло» та чотири
«бронзи».

Нові рапіри по-новому колють

Євген Селезньов (11) міг забити ще один м’яч, і справу
було б зроблено достроково

У Сумах працюватиме
школа волонтерів

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. Група сумських громадських активістів виступила з
починанням відкрити в обласному центрі школу волонтерів, навчатися
в якій зможуть усі охочі. Як повідомила координатор майбутнього на-
вчального закладу сумчанка Вікторія Ратєєва, за попередніми розра-
хунками, слухачами стануть 70—80 жителів міста та області. Вони
опановуватимуть основи волонтерського руху за низкою напрямів, які
на сьогодні особливо затребувані.

Зокрема слухачі вчитимуться надавати першу невідкладну медичну
допомогу, співпрацювати з дітьми-сиротами, консультувати як психо-
логи учасників АТО, членів їхніх родин тощо.

До проведення занять, що триватимуть протягом місяця, активісти
залучають лікарів, психологів, юристів, інших фахівців, які мають прак-
тичний досвід у тій чи тій сфері. По закінченні навчання її випускники
зможуть самостійно організувати заняття для охочих за соціальними,
психологічними, медичними та іншими напрямами. 

У Львові діє шкільна
модель ООН

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

УРОКИ ДИПЛОМАТІЇ. Громадська організація «Інститут суспільних
ініціатив» за сприяння Міністерства молоді та спорту організувала у
Львові Шкільну модель ООН. Відкриття відбулося на базі школи-лі-
цею «Оріяна». «Такі ініціативи дають змогу дітям відчути себе у ролі
дипломатів, відтворюючи роботу Організації Об’єднаних Націй з до-
триманням реальних правил процедури. Окрім того, цей проект роз-
виває критичне мислення, навички дебатування та надає молоді нові
можливості. Тому ми вітаємо почин і зі свого боку сприятимемо роз-
витку корисної ініціативи», — зазначив заступник міністра молоді та
спорту Сергій Митрофанський. А організатор та засновник проекту
Львівська модель ООН Тарас Репицький висловив вдячність профіль-
ному міністерству за підтримку та зацікавленість в організації подіб-
них заходів. Адже лише протягом двох днів близько 50 вмотивованих
дітей отримали перший досвід  моделювання діяльності на прикладі
роботи різних органів ООН. Школярі не тільки дізналися про проблеми
в різних регіонах світу, а й висловили своє бачення на шляхи їх
розв’язання з допомогою міжнародних процедур.

ТАБЛО «УК»
Євро-2016. Кваліфікація. Плей-оф

Перші матчі
Україна — Словенія — 2:0
Голи: Ярмоленко (22), Селезньов
(54)
Швеція — Данія — 2:1
Голи: Форсберг (45), Ібрагімович
(50, пен) — Йоргенсен (80)
Боснія і Герцеговина — Ірландія
— 1:1
Голи: Джеко (85) — Бреді (82) 
Норвегія — Угорщина — 0:1
Гол: Кляйнхайслер (26)

Матч-відповідь
Угорщина — Норвегія — 2:1
Голи: Прішкін, 14, Хенріксен, 83
(аг) — Хенріксен, 87

офіційно 

М’яч Євро-2016
представив Зідан  
Його виконано у кольорах французького прапора — синьому, бі-

лому і червоному. Сріблясті вставки на панелях символізують
найбажаніший трофей цього літа — Кубок Європи. На блоки м’яча
також нанесено букви «E», «U», «R», «O» і цифри «2», «0», «1»,
«6».

Увечері 12 листопада Зінедін Зідан разом із Beau Jeu виконав
головну роль на інноваційному футбольному стадіоні Future Arena
в Сен-Дені, Париж. Future Arena — це поле для міні-футболу з уні-
кальною проекцією стадіону на 360°, яка дасть змогу гравцям по-
чуватися на ньому знаменитими футболістами, що виступають пе-
ред 50-тисячною армією вболівальників.
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