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Указ Президента України
«Про відзначення
20-ї річниці Конституції
України»

ЧЕТВЕР, 17 березня 2016 РОКУ

Володимир демчишин:
«Обсяг запасів газу,
який знадобиться
на наступний
опалювальний
сезон, — приблизно
17 мільярдів
кубометрів».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Бути українцем
усупереч бюрократії
Фото з сайту news.nationalpost.com

ЦИТАТА ДНЯ

Світовий ринок органічної
продукції розвивається
швидкими темпами.
А куди він рухається
в Україні?

Міністр енергетики й вугільної промисловості
про запаси палива, які відповідають показникам зими
2015—2016 років

Акцент на доданій
вартості
ТОРГІВЛЯ. Україна планує збільшити експорт до Канади готової продукції або частково переробленої, оскільки поки що основною статтею нашого експорту до Канади є сировина. Про це
під час зустрічі з планувальною групою Канадсько-українського
проекту підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS) розповіла заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий
представник України Наталія Микольська. Тому запропоновано
сконцентруватися на товарах із високою доданою вартістю.
Проект CUTIS передбачає визначення наших товарів, що матимуть шанси для успішного експорту до Канади, і підтримку їхніх виробників. Анонсовано запуск інформаційного порталу для
промоції експорту, який зараз розробляють. У рамках цього порталу працюватиме окремий великий розділ, присвячений експорту до Канади.
«Ми вважаємо, що бізнесу потрібна допомога, не лише загальна інформація про ЗВТ, а й конкретні відомості про входження на ринок Канади. Тому потужний інформаційний портал
буде корисним для всіх», — цитує прес-служба відомства слова
Наталії Микольської.

ЦИФРА ДНЯ

12,7 млрд грн

спрямував Пенсійний фонд на
фінансування пенсійних виплат березня.
Це 57,8% місячної потреби
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. Реєстрацію новонароджених і померлих

на території анексованого Криму й окупованого Донбасу
спростили

Комп’ютер хабарів не бере
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Урядовці пропонують боротися з корупцією в держкомпаніях

і пропагують єдиний державний портал адмінпослуг
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
ершим прикладом ефективної боротьби, на думку
Прем’єр-міністра, мало б стати
ухвалення парламентом урядо-

П

вого законопроекту, що дасть
змогу правоохоронцям конфіскувати 1,5 мільярда доларів компаній оточення колишнього
президента України Віктора
Януковича. Арсеній Яценюк
прямо сказав, що розцінює зрив

голосування за законопроект про
спецконфіскацію майна як спробу покривання злочинів режиму
Януковича. «Це вже не політика,
це покривання злочинів колишнього режиму», — зазначив глава уряду.

За його словами, з результатів
голосування добре видно, хто саме з демократичних партій стоїть за намаганнями захистити
оточення президента-втікача
і унеможливити конфіскацію
вкрадених в українського наро-

ду коштів. Глава уряду вкотре
наголосив на необхідності повернення державі активів
колишнього режиму, які
заарештовані за рішеннями Держфінмоніторингу і
суду.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 16 березня 2016 року
4 820103 080039

USD 2688.5419
EUR 2986.7012
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8113
за 10 рублів

/ AU 331228.36

AG 4118.85
PT 258906.58
за 10 тройських унцій

PD 152440.33
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www.ukurier.gov.ua

виконання робіт з ліквідації ділянок
концентрації дорожньо-транспортних
пригод на автомобільній дорозі
М-12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград —
Знам’янка (через м. Вінницю) (км 291 +
240 — км 332 + 052) та надання
консультаційних послуг з технічного
нагляду за виконанням робіт та послуг
з проектування
забезпечення надання технічних
консультаційних послуг, навчанням та
обладнанням для посилення системи
управління дорожнім рухом у межах
території України відповідно до вимог
міжнародної практики

УРЯДОВИй КУР’ЄР

215 064

документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 березня 2016 р. № 156-р
Київ

______
Разом за проектом
Проект розвитку дорожньої
галузі

Про розподіл коштів, передбачених
у державному бюджеті за програмою
«Розвиток автомагістралей та реформа
дорожнього сектору», на 2016 рік
1. Відповідно до статті 33 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» затвердити розподіл за напрямами коштів, передбачених
у державному бюджеті за програмою «Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору», у сумі 4 384 626,2 тис. гривень на 2016 рік
згідно з додатком.
2. Державному агентству автомобільних доріг забезпечити погодження
розподілу коштів, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2016 р. № 156-р
РОЗПОДІЛ
за напрямами коштів, передбачених у державному бюджеті
за програмою «Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього
сектору», на 2016 рік
Назва інвестиційного
проекту, що реалізується
за рахунок кредиту (позики)

Обсяг залучення
кредиту (позики)
у 2016 році,
тис. гривень

Напрями використання коштів

Кредитор — Міжнародний банк реконструкції та розвитку
Другий проект покращення
виконання робіт з капітального ремонту та 1 178 520,5
автомобільних доріг та
реконструкції автомобільної дороги М-03
безпеки руху
Київ — Харків — Довжанський
(км 210 + 000 — км 333 + 250) та надання
консультаційних послуг з технічного
нагляду за виконанням робіт
виконання робіт з будівництва обходів
395 300
с. Покровська Багачка (км 220 + 782 — км
228 + 000), с. Красногорівка (км 275 + 000
— км 282 + 000), першої черги обходу м.
Полтави (км 333 + 800 — км 339 + 300) на
автомобільній дорозі М-03 Київ — Харків
— Довжанський та надання
консультаційних послуг з технічного
нагляду за виконанням робіт
виконання робіт з ліквідації ділянок
215 064
концентрації дорожньо-транспортних
пригод на автомобільній дорозі
М-12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград —
Знам’янка (через м. Вінницю) (км 291 +
240 — км 332 + 052) та надання
консультаційних послуг з технічного
нагляду за виконанням робіт та послуг
з проектування



оголошення



оголошення



виконання робіт з капітального ремонту та
реконструкції автомобільної дороги М-03
Київ — Харків — Довжанський
(км 340 + 961 — км 420 + 050) та надання
консультаційних послуг з технічного
нагляду за виконанням робіт
виплата комісії банку за відкриття рахунка

оголошення



оголошення



______
Разом за проектом
П’ятий проект покращення
транспортноексплуатаційного стану
автомобільних доріг
______
Разом за проектом

1 823 084,5
189 293,4

виконання робіт з покращення
транспортно-експлуатаційного стану
автомобільних доріг М-01 Київ — Чернігів
та М-05 Київ — Одеса

34 200

10 000

10 000
4 384 626,2

ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення застосування адекватних заходів у відповідь
на дискримінаційні та недружні дії з боку Республіки Узбекистан
щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності України — підприємств автомобілебудування
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника
від демпінгового імпорту» та Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 14 березня 2016 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі –
Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали щодо припинення дискримінаційних дій з боку Республіки Узбекистан.
За результатами розгляду зазначених матеріалів Комісія прийняла рішення
від 14.03.2016 № 352/2016/4411-05, згідно з яким припинила застосування адекватних заходів у відповідь на дискримінаційні та недружні дії з боку Республіки
Узбекистан щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України – підприємств автомобілебудування.
Зазначене рішення Комісії набирає чинності через п’ять днів після опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження строку проведення спеціального розслідування щодо
імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів
незалежно від країни походження та експорту
14.03.2016 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали про хід проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну
гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів незалежно від країни
походження та експорту, порушеного рішенням Комісії від 03.07.2015 № СП –
332/2015/4442-06.
За результатами розгляду вказаних матеріалів та керуючись статтею 8 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»,
Комісія прийняла рішення № СП–353/2016/4411-05, згідно з яким продовжила
строк проведення спеціального розслідування до 330 днів.
Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
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Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул.
Енгельса, 45) розглядає цивільну справу ЄУН 229/579/16-ц, номер провадження
2/229/461/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» до Михальнюка Валерія Івановича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Михальнюк Валерій Іванович, 01 лютого 1961 року народження (останнє
місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Смоленська, буд. 6, кв. 66), викликається на 21 березня 2016 р. о 09.30 годині до суду, зала № 1, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя А.Л. Гонтар

оголошення



Сватівський районний суд Луганської області викликає Iванова Iгоря Юрiйовича, як відповідача, в судове засідання з цивільної справи № 426/6583/15ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Iванова Iгоря
Юрiйовича про стягнення заборгованості в судове
засідання, яке відбудеться 22 березня 2016 року о
09-00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки у вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169, 224 ЦПК України.
Суддя О.А. Гашинська

Втрачений документ
«Посвідчення особи, яка
постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи» серії А № 137265
с,

видане

17.05.2012

Втрачений
судновий білет
№ 20001754
на човен
«Москва» ЯОД 0993,

року на ім’я Смоляніно- виданий на ім’я
вої Олени Ярославівни, Дунаєнко О.А.,

Суддя О.В. Неженцева вважати недійсним.

В Ірпінський міський суд Київської області на 18.03.2016 р. о 15 год.
00 хв. (№ 367/2585/ 15-ц), викликається як відповідач Плаксун Ірина
Дмитрівна по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа банк» до Плаксун Ірини Дмитрівни, третя особа: Плаксун Василь Анатолійович про стягнення заборгованості.
В разі неявки Плаксун І.Д. (Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна,
7), справа буде розглядатися у її відсутність.
Суддя Л.П. Саранюк

745 000
190 000

190 000

Проект з розбудови
прикордонної дорожньої
інфраструктури та
облаштування пунктів
пропуску українськопольського кордону та інші
проекти
______
Разом за проектом
Усього

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля24.03.2016 р. о 15-30 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться спе- дає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
ціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №17(190)-2, який підлягає реалізації згідно з постановою про стягнення заборгованості до:
КМУ №570 від 16.10.14 р.
1. Відповідач Ганнока Дмитро Вікторович, останнє
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропонованих до продажу:
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Обсяг, що
Стартова ціна Стартова ціна Cтартова вартість
Загальна
Слов’янськ, пров. Виноградний, буд. 3, кв. 293, виклиК-сть лотів,
Загальний
міститься
Поз. Продавець
Видобуток
Умови транспортування
за 1 тонну
за 1 тонну
одного лоту, грн
вартість, грн.
одиниць
обсяг, тонн
в одному
(без ПДВ), грн. (з ПДВ), грн.
(з ПДВ)
(з ПДВ)
кається 21 березня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду
лоті, тонн
залізницею:EXW - Гнідинцівський
для участі у розгляді справи по суті.
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
ПАТ
Гнідинцівський
1
25
7
6 403,09
7 683,71
192 092,75
175
1 344 649,25
2. Відповідач Пономарьов Павло Анатолійович, освиробництва березня 2016р. Термін
"Укрнафта"
ГПЗ
відвантаження квітень 2016р.
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
автотранспортом: EXW - Гнідинцівський
ПАТ
Гнідинцівський
ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва
Миколаївка, вул. Дзержинського, буд. 1, кв. 151, викли2
20
12
6 403,09
7 683,71
153 674,20
240
1 844 090,40
"Укрнафта"
ГПЗ
березня 2016р. Термін відвантаження
кається 21 березня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду
квітень 2016р.
автотранспортом:EXW - Качанівське в-во
для участі у розгляді справи по суті.
ПАТ
Качанівський
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010).
3
20
14
6 403,09
7 683,71
153 674,20
280
2 151 438,80
"Укрнафта"
ГПЗ
Обсяги виробництва березня 2016р.
3. Відповідач Черноус Алла Василівна, останнє місце
Термін відвантаження квітень 2016р.
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Миколаївка,
автотранспортом:EXW - Глинсько-Розб.
ПАТ
Качанівський
в-во. Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010).
4
20
19
6 403,09
7 683,71
153 674,20
380
2 919 809,80
вул. Миру, буд. 14, кв. 28, викликається 21 березня 2016
"Укрнафта"
ГПЗ
Обсяги виробництва березня 2016р.
Термін відвантаження квітень 2016р.
року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи
автотранспортом:EXW - Долинський
по суті.
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
ПАТ
Долинський
5
20
4
6 403,09
7 683,71
153 674,20
80
614 696,80
виробництва березня 2016р. Термін
"Укрнафта"
ГПЗ
4. Відповідач: Романець Мирослава Олександрівна,
відвантаження квітень 2016р.
останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
Загальний обсяг, тонн: 1 155
м. Миколаївка, вул. Миру, буд. 11, кв. 178, викликається
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 8 874 685,05
21 березня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі
у розгляді справи по суті.
1) умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010).
ПАТ "Укрнафта" Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
2) Продавець проводить відвантаження оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
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
справа буде розглянута у їх відсутності.
веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 23.03.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39, кожного
робочого дня з 9:00 до 18:00.

117 000

Кредитор — Уряд Республіки Польща

______
Разом за проектом
223 493,4
Кредитор — Європейський банк реконструкції та розвитку
Покращення транспортновиконання робіт з капітального ремонту
46 748,3
експлуатаційного стану
автомобільної дороги М-06 Київ — Чоп
автомобільних доріг на
(км 128 — км 14) та надання
підходах до м. Києва
консультаційних послуг з технічного
(пан’європейські коридори)
нагляду за виконанням робіт
експлуатаційне утримання на основі
283 800
кінцевих результатів автомобільної дороги
М-06 Київ — Чоп (км 434 + 230 —
км 621 + 500) та надання консультаційних
послуг з технічного нагляду за
виконанням робіт
виконання робіт з капітального ремонту
330 300
автомобільної дороги
М-01 Київ — Чернігів
(км 18 + 730 — км 98 + 800) та надання
консультаційних послуг з технічного
нагляду за виконанням робіт
виконання робіт з капітального ремонту
295 200
автомобільної дороги М-05 Київ — Одеса
(км 17 + 740 — км 36 + 500, км 42 + 000
— км 87 + 000) та надання
консультаційних послуг з технічного
нагляду за виконанням робіт
виконання робіт з капітального ремонту
237 000
автомобільної дороги Н-01 Київ —
Знам’янка (км 14 + 740 — км 43 + 345) та
надання консультаційних послуг з
технічного нагляду за виконанням робіт
______
1 193 048,3
Разом за проектом
П’ятий проект покращення
виконання робіт з покращення
200 000
транспортнотранспортно-експлуатаційного стану
експлуатаційного стану
автомобільних доріг М-01 Київ — Чернігів
автомобільних доріг
та М-05 Київ — Одеса
______
200 000
Разом за проектом
Кредитор — Європейський інвестиційний банк
Покращення транспортновиконання робіт з капітального ремонту
324 000
експлуатаційного стану
автомобільної дороги М-01 Київ —
автомобільних доріг на
Чернігів (км 18 + 730 — км 98 + 800) та
підходах до м. Києва
надання консультаційних послуг з
(пан’європейські коридори)
технічного нагляду за виконанням робіт
виконання робіт з капітального ремонту
304 000
автомобільної дороги М-05 Київ — Одеса
(км 17 + 740 — км 36 + 500, км 42 + 000
— км 87 + 000) та надання
консультаційних послуг з технічного
нагляду за виконанням робіт

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу для потреб
населення №17(190)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»

виконання робіт з капітального ремонту
автомобільної дороги Н-01 Київ —
Знам’янка (км 14 + 740 — км 43 + 345) та
надання консультаційних послуг з
технічного нагляду за виконанням робіт

34 200

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізований аукціон № 17(190)-1 з продажу скрапленого газу для потреб населення.
Аукціон відбудеться 24 березня 2016 року 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 1140,000 т, ресурс
квітня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 20 лотів, обсяг 1
лоту – 42 т, заг.обсяг – 840 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК
ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 2: 12 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 300 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. Постачання скрапленого газу здійснюється у квітні 2016 року на умовах 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 закупівлі на один
з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що
підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження.
Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8, та закінчується 23.04.2016 року о
18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26500007785008 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2)
№ 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні
укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. Додаткову інформацію можна
отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044)
234-79-90, 591-11-77; е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00
год., крім святкових та вихідних днів.

вважати недійсним.

Визнати недійсним втрачений
паспорт СН № 159621, виданий
05.04.1996 Святошинським РУГУ
МВС України Києва на ім’я Гапанюк Ольги Богданівни.
Визнати недійсними втрачені водійські права на ім’я Гапанюк Ольги
Богданівни.
У зв’язку зі зміною адреси
місцезнаходження

Товариства з обмеженою
відповідальністю «Інтерлізінвест»
(ідентифікаційний код 33442626),
повідомляємо про зміну печатки Товариства. Враховуючи зазначене, стару печатку з адресою: Дніпропетровська обл., м.
Дніпродзержинськ, вул. Матросова, буд. 19,

вважати недійсною.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як відповідача
Шкляєва Сергія Володимировича, який мешкає за адресою: м. Маріуполь, пров. Луганський, б. 7, по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний
банк» до Шкляєва Сергія Володимировича, Шкляєвої Наталі В’ячеславівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судові засідання відбудуться 21 березня 2016 року о 09-00 годині та
29 березня 2016 року о 09-00 в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 39-а.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки до суду
без поважних причин, це оголошення вважається належним повідомленням і справу буде розглянуто по суті за наявними матеріалами
справи.

Комінтернівський районний суд м. Харкова викликає Никонова Вадима Миколайовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Харків, вул. Героїв Сталінграда, буд. 21В,
кв. 612, у судове засідання як відповідача у цивільній справі
за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Никонова В.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 21.03.2016 року о 09.30 у приміщенні суду за
адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5.
При неможливості явки відповідач зобов’язаний повідомити про причини неявки, в разі неявки без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглядатися за відсутності відповідача на підставі наданих
по справі доказів.

Новоайдарський районний суд викликає Савельєва
Романа Євгеновича, який зареєстрований за адресою:
Луганська область, смт Новоайдар, пров. Будьоного,
буд. 20, як відповідача в судове засідання з цивільної
справи №419/499/16-ц за позовом Зінченко Анни Олександрівни до Савельєва Романа Євгеновича про надання дозволу на тимчасовий виїзд малолітньої дитини
за межі України без згоди батька, що відбудеться «21»
березня 2016 року о 10:00 годині в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру,
38.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/1088/2015
за позовом ПАТ «Приват Банк» до Серьоженко Лариси Василівни про стягнення заборгованості призначена до розгляду на 18.03.2016 р. о 10-00,
запасна дата 25.03.2016 о 08.00 год., за адресою
суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).
Явка відповідача Серьоженко Лариси Василівни,
19.08.1965 року народження, яка мешкає за адресою: м. Горлівка, Донецька обл., вул. Житомирська,
буд. 61 — є обов’язковою.
При собі мати паспорт, ІНН.

Суддя М.В. Дзюба

Суддя М.Ю. Онупко

Суддя О.М. Іванова

Суддя Л. М. Руденко

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

17 березня 2016 року, четвер, № 51
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оголошення
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ»
оголошує відкриті торги (аукціон) в електронній формі з реалізації активів ПАТ
«Банк Форум» шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, який проводитиметься на електронному торговому майданчику Товарної біржі «Українська Агропромислова» - https://uace.com.ua
№
лоту

Найменування
активу
(право вимоги
за кредитним
договором №)

8

0043/08/52-ENkvW
0036/08/6.10-А
0054/08/6.10-SvzW

9
0055/08/6.10- SvzW

10

0382/08/26-Z
48/06/01-Z

11

209/05/01-A

12

0097/08/00-А

13

0099/08/16-Аnewv
0029/08/15-KE

14

0257/08/15-Z

15

0367/08/15-Z

16

0395/08/15-A

17

0415/08/19 - А

18

0002/08/101-СL

19

0198/08/00- Аnewv

20

0204/08/00- Аnewv

21

0024/03/00-А

22

0005/06/10-А

23

0072/08/6.10Аnewv

24

0081/07/6.10-А

25

0085/07/6.10-А

26

0014/06/25-А

27

0153/07/17-А

28

0239/07/17-А

29

0232/07/17-АL7

30

0284/08/26- АL7

31

0037/08/25- Аnewv

32

0144/08/07-А

33

0028/08/6.10-А

34

0177/07/26-АL7

35

249/07/14-12-А

36
37

0069/08/05-А
0074/07/22-А

Детальний опис,
характеристки
3к кв-ра, зп - 64,67 кв.м, жп 37,2 кв.м. за адресою:
м. Житомир, вул. Гоголівська,
порука фіз. особи
Автомобіль Skoda Oktavia
A5,2008 р.в.
3к кв-ра зп -99,00 кв.м, жп 60,7 кв.м, за адресою:
м. Львів, вул. Роксоляни
1к кв-ра зп - 38,0 кв.м,жп 15,10 кв.м, за адресою:
Закарпатська обл, м. Ужгород,
вул. Фединця
2к кв-ра в м. Києві по вул.
Тимошенка, зп - 45,80 кв.м, жп
- 27,50 кв.м, порука фо
2 автомобіля GEELY M303 UL,
2005 р. в., порука фіз. особи
Автомобіль SKODA OCTAVIA
TOUR,2008 р.в., поруки фіз.
особи
Автомобіль NISSAN NOTE,
2008 р. в.
Особисте майно
Автомобіль CHEVROLET
EVANDA, 2005 р. в.
Автомобіль ЗАЗ DAEWOO
Т13110, 2005 р. в., порука фіз.
особи
Автомобіль ВАЗ, 210934-20,
2008 р. в,порука фіз. особи
Автомобіль SEAT TOLEDO,
2008 р.в., поруки фіз. особи
3к кв-ра заг. пл. -64,59 кв. м,
житл. пл- 37,1 кв. м.,
за адресою: м. Житомир, 2-ий
проїзд Польового майдану,
поруки фіз. особи
Автомобіль NISSAN SUNNY ,
2008 р.в.
Автомобіль NISSAN TIIDA,
2008 р. в.
2 автомобіля DAEWOO Lanos,
2003р. випуску
Автомобіль Chevrolet
Tacuma,2005 р.в.
Автомобіль Mazda 3, 2008 р.
в., порука фіз. особи
Автомобіль ВАЗ 21101,
2007 р.в.
Автомобіль Ford FIESTA,
2007 р.в.
Автомобиль ВАЗ 21140-120120, 2006 р.в., порука
фіз. особи
Автомобіль Volkswagen Polo,
2007 р.в,поруки фіз. особи
Автомобіль ВАЗ 210994-20,
2007 р.в., порука фіз. особи
Автомобіль Honda Civic, 2007
р.в., порука фіз. особи
Автомобіль Hyundai Tucson,
2008 р.в.
Автомобіль Skoda Octavia A5,
TDI Ambiente, 2008 р. в.
вантажний фургон АС, F
CA1061 AXI-2, 2008 р.в.,
порука фіз. особи
Автомобіль Skoda Roomster
Style, 2007 р.в.
Автомобіль Mitsubishi Lancer ,
2007 р.в.
Автомобіль ВАЗ ,210934-20,
2007 р.в., порука фіз. особи
Автомобіль HYUNDAI GETZ,
2008 р. в., порука фіз. особи
Автомобіль SKODA OCTAVIA,
2007 р.в.

Початкова
ціна
продажу,
грн.
(без ПДВ)

Гарантійний
внесок,
грн.

658 520,22

65 852,02

1 202 673,54

120 267,35

293 977,19

29 397,72

893 908,75

89 390,86

66 813,71

6 681,37

78 415,17

7 841,52

80 289,90

8 028.99

34 806,29

3 480,63

37 153,63

3 715,36

104 364,13

10 436,41

359 926,22

35 992,62

64 705,76

6 470,58

101 337,57

10 133,76

34 753,25

3 475,33

65 018,85

6 501,89

111 252,16

11 125,22

37 884,18

3 788,42

68 254,14

6 825,41

37 988,54

3 798,85

76 498,90

7 649,90

36 423,08

3 642,31

117 409,64

11 740,96

111 460,89

11 146,09

157 068,01

15 706,80

23 611,27

2 361,13

98 728,46

9 872,85

79 108,01

7 910,80

34 804,93

3 480,49

73 681,07

7 368,11

98 624,10

9 862,41

Лоти № 8-37 виставляються до продажу на перші торги.
Місцезнаходження об’єктів продажу: 02100, м. Київ, б/р Верховної Ради,7,
тел. 044 200 02 37.
За більш детальною інформацією про склад лоту (номер та дати кредитних договорів,
опис застави) звертатись до ПАТ «Банк Форум» за адресою: 02100, м. Київ, б/р Верховної
Ради,7, в робочі дні з 10.00 до 16.00 за попереднім записом по телефону: 044 200 02 37,
044 585 35 49.
Дата проведення аукціону: 26.04.2016 року.
Початок торгів: 10:00:00, закінчення торгів – 18:00:00 за Київським часом.
Місце проведення аукціону (у формі електронних торгів): http://uace.com.ua
Кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні та оплати реєстраційного та гарантійного внесків 18.04.2016 року о 17 год. 00 хв. за Київським часом.
Час завершення електронних торгів продовжується щоразу на 10 хвилин, з часу внесення пропозиції учасником про ціну, у випадку, якщо учасником було внесено пропозицію
щодо вартості майна менше як за 10 хвилин до закінчення аукціону, і так доти, доки не
буде визначено учасника, що запропонував найвищу ціну.
Умови продажу:
1. Учасниками аукціону можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або
небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).
2. Кожна особа, яка реєструється на аукціоні, приймає умови «Публічного договору з
учасником відкритих торгів (аукціону)», текст якого розміщений на веб-сайті Товарної біржі
«Українська Агропромислова» та зобов’язана у разі визнання його переможцем сплатити
ТБ «Українська Агропромислова» винагороду за проведення аукціону у визначеному Договором розмірі.
3. Аукціон проводиться відповідно до «Правил проведення аукціону – конкурсу з реалізації в електронній формі майна неплатоспроможних банків шляхом відступлення прав вимоги», текст яких розміщено на веб-сайті Товарної біржі «Українська Агропромислова».
4. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників.
5. Реєстраційний внесок за подання заяви про участь у аукціоні – 500,00 грн. (п’ятсот)
гривень 00 копійок, без ПДВ.
6. Розмір гарантійного внеску – 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу
лоту.
7. Реєстраційні та гарантійні внески учасники аукціону вносять на поточний рахунок Товарної біржі «Українська Агропромислова»: код ЄДРПОУ 36391957, п/р 26000494614 АТ
«Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, код банку: 380805.
8. Крок аукціону – 1% (один відсоток) від початкової ціни лоту.
9. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
10. Переможець відкритих торгів (аукціону) підписує протокол про проведення аукціону,
на підставі якого укладає договори відступлення прав вимоги за кредитним договором та
договором забезпечення виконання зобов’язань. Переможець відкритих торгів (аукціону)
зобов’язаний провести повний розрахунок з продавцем протягом 10 (десяти) банківських
днів з дня наступного після закінчення аукціону. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни продажу активу, що підлягає сплаті.
11. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору відступлення права вимоги та нотаріальним посвідченням договорів виконання зобов’язань покладаються на покупця-переможця аукціону. Договори відступлення прав вимоги за кредитним договором та договором
забезпечення виконання зобов’язань укладаються між продавцем та покупцем після здійснення останнім повного розрахунку за придбаний актив.
12. Банківські реквізити Продавця: Публічне Акціонерне Товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК «НАДРА» в стані припинення. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, буд.
15. Код отримувача: ЄДРПОУ 20025456, н/р №32079102601026 в Національному банку України, МФО 300001.
13. Організатор аукціону: Товарна біржа «Українська Агропромислова», код ЄДРПОУ
36391957, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, оф. 811, працює щоденно, крім вихідних, з
9.00 до 18.00, тел. (096) 493-53-35, (050) 149-53-35, (093) 922-53-35, e-mail:
info@uace.com.ua.
14. Прийом заяв (реєстрація учасників) на участь у відкритих торгах (аукціоні) буде проводитись на веб-сайті Товарної біржі «Українська Агропромислова» - http://uace.com.ua,
починаючи з дати публікації цього оголошення.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відповідача
Забашту Михайла Васильовича, 18 жовтня 1959 року народження, останнє
відоме місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Гагаріна, буд. 26,
кв. 92, у судове засідання, яке призначене на 09 год. 30 хв. 4 квітня 2016
року, для розгляду цивільної справи № 319/52/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Забашти М.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 71001, Запорізька область, смт
Куйбишеве, вул. Центральна, 26А (суддя Р.С. Солодовніков). Копію позову
та доданих матеріалів можна отримати в суді за вищевказаною адресою
або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua
Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання
та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за його відсутності за наявними у справі доказами.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Завадського А.В. про стягнення заборгованості, за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Горбача Г.В. про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Завадський Андрій Валентинович, який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Герцена, б. 24, кв. 29, викликається на
08.00 годину 21 березня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач по справі Горбач Григорій Васильович, який проживає за адресою:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Першотравнева, б. 35, кв. 89, викликається на
08.15 годину 21 березня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справи будуть розглянуті за їхньої відсутності.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул.
Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості. Відповідачі Попович Андрій Валерійович, який мешкає за адресою: м. Донецьк, пр.
Дзержинського, 8-А/142; Попович Надія Григорівна та Попович Валерій Григорович, які мешкають за адресою: м. Донецьк, пр. Маяковського, 22/107,
викликаються на 23.03.2016 р. о 08.00 год. до суду для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття до суду вони повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи і у разі неявки до суду,
справа може бути розглянута у їхню відсутність.

Суддя Владимирська І. М.

У провадженні Першотравенського міського суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Кайнар Оксани Леонідівни
про стягнення заборгованості. Судовий розгляд справи призначено на 10
годину 00 хвилин 24 березня 2016 року в приміщенні Першотравенського
міського суду за адресою: м. Першотравенськ, вул. Леніна, 16 Дніпропетровської області. Суддя Демиденко C.M., тел. (05633) 7-05-01.
Суд викликає як відповідача Кайнар Оксану Леонідівну, 26 лютого 1979
року народження, уродженку м. Дніпропетровська, яка проживає за адресою: вул. Гагаріна, буд. 9, кв. 66, м. Першотравенська Дніпропетровської
області. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа розглядатиметься
за наявними матеріалами у заочному порядку.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 а) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Нікішова Дмитра Георгійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Нікішов Дмитро Георгійович, 30.03.1978 року народження, викликається на 21 березня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет № 16, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення
та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідачу необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідача Гуменщикова Володимира Вікторовича, який зареєстрований за адресою: вул. Берегова, буд. 117, м. Селидове, Донецька область, 85400, що цивільну справу
за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» на заочне рішення Індустріального районного суду м.
Дніпропетровська від 18 червня 2015 року за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Публічного акціонерного
товариства «Акцент-Банк», Гуменщикова Володимира Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено у апеляційному
суді Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на
15 год. 00 хв. 23 березня 2016 року.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа буде розглянута за їх
відсутності.

Суддя Лаврушин О. М.

Суддя М. М. Пищида

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Синельникової Оксани Анатоліївни про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Синельникова Оксана Анатоліївна (останнє відоме
місце проживання: 84691, Донецька область, Горлівський район, смт Гольмівський, вул. Аренського, будинок 39), викликається на 28 березня 2016
року о 09 годині 00 хвилин до судді Кривошеєва Д.А. 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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м.
Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу № 233/384/16-ц за позовом ПАТ «Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до Плюща О.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Плющ Олександр Сергійович, 04.08.1980 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: м. Дебальцеве Донецької області, вул. Коняєва, буд. 9, викликається до суду на 24 березня 2016
року о 08.00 годині, каб. № 15, 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 О. С. Малінов

Суддя Д. А. Кривошеєв

Суддя І. О. Сидоренко

Любашівський районний суд Одеської області викликає Прижимірську Наталію Олександрівну та Прижимірського Олександра Миколайовича як відповідачів у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Прижимірської Наталії Олександрівни, Прижимірського Олександра Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання
по справі відбудеться 25 березня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Любашівського районного суду Одеської області за адресою:
Одеська область, смт Любашівка, вулиця Радянська, 84, зал судових
засідань № 1. У разі неявки відповідачів справа буде розглянута у їх
відсутність.
Суддя Вужиловський О.В.

Рівненський міський суд відповідно до ч. 9 ст. 74 Цивільного процесуального
кодексу України викликає в судове засідання Оштук Івана Петровича, який зареєстрований за адресою: Рівненська область, с. Рафалівка, вул. Коротка, буд. 6, в якості
третьої особи, яке відбудеться 21 березня 2016 року об 11 год. 30 хв. по справі за
позовом ТзОВ «Білд Буд» до Жук Юлії Анатоліївни, Подольського Максима Семеновича, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Стафійчук Світлана
Євгеніївна, Оштук Іван Петрович про визнання договору купівлі-продажу квартири
недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння, скасування державної реєстрації та нотаріального посвідчення договору.
09 березня 2016 року о 15 год. 30 хв. Оштук Іван Петрович в судове засідання
не з’явився.
У разі його повторної неявки 21 березня 2016 року об 11 год. 30 хв. розгляд
справи буде проводитись без його участі на підставі наявних у справі доказів.

Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Київській області повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів, які відбудуться 29 березня 2016
року о 14.00 год. у Софіївському Гранд Холі готелю «Прем’єр-Палас» за
адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29.
Реєстрація учасників розпочнеться о 13.30 год.
Згідно з Порядком денним, на розгляд виносяться наступні питання:
1. Розгляд кількісного та персонального складу Ради ТВ ВГО АППУ в Київській області.
2. Переобрання та затвердження складу Ревізійної комісії.
3. Затвердження змін до положення ТВ ВГО АППУ в Київській області в
частині зміни місцезнаходження.
Довідкова інформація за телефоном: (044) 569-23-49; моб. (066) 82603-64; e-mail: kyivobl@appu.org.ua.

Рівненський міський суд відповідно до ч. 9 ст. 74 Цивільного процесуального кодексу України викликає в судове засідання Подольського Максима Семеновича, який
проживає за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Партизанська, 35, кв.
26, як співвідповідача, яке відбудеться 21 березня 2016 року об 11 год. 30 хв. по
справі за позовом ТзОВ «Білд Буд» до Жук Юлії Анатоліївни, Подольського Максима
Семеновича, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача
- приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Стафійчук Світлана
Євгеніївна, Оштук Іван Петрович про визнання договору купівлі-продажу квартири
недійсним та витребування майна з чужого незаконного володіння, скасування державної реєстрації та нотаріального посвідчення договору.
09 березня 2016 року о 15 год. 30 хв. Подольський Максим Семенович в судове
засідання не з’явився.
У разі його повторної неявки 21 березня 2016 року об 11 год. 30 хв. розгляд справи
буде проводитись без його участі на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О.Я. Тимощук

Суддя О.Я. Тимощук

! Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
ПАТ «ГРІН БАНК» оголошує повторне проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації активів шляхом відступлення прав вимоги
за кредитами, який проводитиметься на електронному торговому майданчику ТОВ «Електронні торги України» - https://etx.com.ua
№ лота
205602

Найменування активу: Право вимоги
за кредитним Договором №
0013/1053

Лоти №205602 виставляються до продажу на повторні торги
Місцезнаходження об’єктів продажу: м. Київ,
вул.Костянтинівська,10.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на відкритих торгах (аукціоні), можна з 10.00 до
16.00 год. за їх місцезнаходженням, після сплати гарантійного внеску, попередньо зателефонувавши за номером (067)715-81-36.
Умови продажу:
1. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть
бути юридичні особи (фінансові установи – банки або
небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).
2. Аукціон відбудеться за наявності одного учасника.
3. Кожний учасник аукціону, який реєструється на
аукціоні, приймає «Правила проведення торгів (аукціонів) на ТБ «Електронні торги України» та умови Публічного договору з учасником аукціону, тексти яких
розміщенні на веб-сайті ТОВ «Електронні торги України», та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити ТОВ «Електронні торги України»
винагороду за проведення аукціону.
4. Реєстраційний внесок за подання заяви про участь

Розмір гарантійного внеску без ПДВ
200 709,18

в аукціоні – 500,00 грн. (п’ятсот грн 00 копійок). Гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової
ціни продажу лота. Реєстраційний та гарантійний внески
учасником аукціону вносяться на поточний рахунок
ТОВ «Електронні торги України»: код ЄДРПОУ 38738824,
п/р 2600212001082 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478.
Оплата гарантійного та реєстраційного внеску здійснюється до 17:00 год. 04.04.2016 року.
5. Засоби платежу – грошові кошти в національній
валюті України.
6. Крок аукціону – 1% (один відсоток) від початкової
ціни лота.
7. Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі
протоколу про проведення аукціону укладає договори
відступлення прав вимоги за кредитним договором та
договорами забезпечення виконання зобов’язань. Усі
витрати, пов’язані з укладенням договорів відступлення
прав вимоги, покладаються на покупця – переможця
аукціону. Переможець відкритих торгів (аукціону)
зобов’язаний провести повний розрахунок з продавцем
протягом 10 банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни продажу
майна, що підлягає сплаті.

Тип позичальника ЮО
Початкова ціна №1
тип забезпечення Договору
без ПДВ
2 007 091,79
Ю.О. Без забезпечення

Ознайомлення з майном проводиться за його місцезнаходженням в робочі дні з 10.00 до 16.00 після реєстрації учасника відкритих торгів (аукціону) та
укладення договору про конфіденційність.
Час проведення аукціону з 12:00 год. до 13:00 год.
05.04.2016 року.
Час завершення електронних торгів продовжується
щоразу на 5 хвилин, з часу внесення пропозиції учасником про ціну, у випадку, якщо учасником було внесено
пропозицію, щодо вартості майна менше як за 5 хвилин
до закінчення аукціону, і так доти, доки не буде визначено учасника, що запропонував найвищу ціну.
Місце проведення відкритих торгів (аукціону) у
формі електронних торгів: https://etx.com.ua.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні)
/реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті
ТОВ «Електронні торги України» (https://etx.com.ua), починаючи з дати публікації цього оголошення.
Кінцевий строк прийому заяв на участь у відкритих
торгах (аукціоні) – 04.04.2016 року о 17 год. 00 хв.
Бажаючим придбати активи звертатися до служби
з організації аукціону: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, офіс 3, тел. (044) 537-22-82, щоденно, крім
вихідних, з 09.00 до 18.00.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кошлакову Валентину Михайлівну як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/6773/15-ц за позовом ПАТ AT
«Укрексімбанк» до Кошлакової Валентини Михайлівни про стягнення
заборгованості, що відбудеться 30 березня 2016 року о 09.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Л.М. Осіпенко
Сватівським районним судом Луганської області викликаються до суду:
- Масловська Світлана Сергіївна (останнє відоме місце
проживання: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, кв-л
Щорса, буд. 25, кв. 30) на 09 годину 00 хвилин 28.03.2016 р.
для участі у розгляді справи № 426/6430/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Кость Юрій Сергійович (останнє відоме місце проживання: 91047, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Володимирська, буд. 4) на 09 годину 30 хвилин 28.03.2016 р.
для участі у розгляді справи № 426/6422/16-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Попова Ольга Олександрівна (останнє відоме місце
проживання: 94400, Луганська обл., м. Краснодон, вул.
Калініна, буд. 22) на 10 годину 00 хвилин 28.03.2016 р.
для участі у розгляді справи № 426/6436/16-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Монастирищенський районний суд Черкаської області
викликає Шевцова Віктора Миколайовича як відповідача у
судові засідання, які відбудуться 23 березня 2016 року о
10 год. 00 хв. та 30 березня 2016 року о 08-30 год., в разі
неявки 23 березня 2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщення
Монастирищенського районного суду Черкаської області,
що розташований за адресою по вул. Соборна, 98, м.Монастирище Черкаської області у справі №702/271/16-ц, провадження №2/702/169/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Шевцова Віктора Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Монастирищенський районний суд пропонує Шевцову
В.М. подати письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі до визначеного судом дня проведення судового засідання.
У разі неявки у судові засідання Шевцова В.М., справа
буде розглянута за відсутності вказаної особи, про причини
неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна справа
№ 591/350/16-ц, провадження № 2/591/734/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Пешкової Людмили Миколаївни про стягнення заборгованості.
Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає
до суду Пешкову Людмилу Миколаївну, останнє відоме місце реєстрації: вул. Прокоф’єва, буд. 32-А, кв. 77, м. Суми, як відповідача по справі на 11 квітня 2016 року о
10.00 год.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми, що
розташоване за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 505, головуючий - суддя
Бурда Б.В. В разі неявки відповідача в дане судове засідання, справа буде розглянута
в її відсутність.

Могилів-Подільським міськрайонним судом Вінницької області викликається до суду:
- Довгань Анатолій Васильович (останнє відоме
місце проживання: 24002, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, буд. 24) о 09 годині 00 хвилин 29.03.2016 р. для участі у розгляді
справи № 138/646/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

Суддя Бурда Б.В.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в
Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спец- судові засідання як відповідачів:
Попова Юрія Миколайовича (Луганська обл., м. Луганськ,
житлофонд» повідомляє, що відповідно до розпорядження

КМДА від 25.06.2012 № 1075 здійснило будівництво житлового будинку по вул. Булгакова, 13 у Святошинському районі
міста Києва.
Відповідно до пункту 2.1. вищезазначеного розпорядження для вирішення майнових питань інвесторів (фізичних
та юридичних осіб), з якими укладені договори на участь у
фінансуванні будівництва житлового будинку по вул. Булгакова, 13 у Святошинському районі міста Києва до передання
функцій Замовника КП «Спецжитлофонд», прохання подати
відповідні заяви з одночасним наданням належним чином
оформлених платіжних документів (з відміткою банківської
установи) про внесення коштів на інвестування зазначеного
житлового будинку до КП «Спецжитлофонд» у строк протягом одного місяця з дня оприлюднення даного оголошення,
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 34, каб. 202,
Cуддя Д. С. Ротаєнко телефон для довідок (044) 462-57-00.

Суддя Гашинський М.А.
Скадовський районний суд Херсонської області викликає в судове засідання як відповідача о 08:30 год. 24
березня 2016 року Старостіну Надію Іванівну, 13.05.1955
року народження, паспорт серії ЕМ 770527 виданий Троїцьким РВ УМВС України 13.12.2000 року, останнє відоме місце проживання: вул. Леніна, 2, смт Лазурне
Скадовського району Херсонської області, в цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Старостіної Надії
Іванівни про стягнення заборгованості. У разі неявки в
судове засідання відповідача Старостіної Надії Іванівни
справу буде розглянуто за її відсутності відповідно до ч.
4 ст. 169 ЦПК України за наявними в справі доказами.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ілляшенко Марину
Григорівну як відповідача по цивільній справі № 2/756/1783/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Профі Ріелт» до Ілляшенко Марини Григорівни про стягнення заборгованості на 23
травня 2016 року о 16.00 годині.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18, суддя К.А. Васалатій. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у
справі, передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.
Суддя К.А. Васалатій

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Чернігівський
районний суд Чернігівської області викликає в судове засідання на 09 годину 00 хвилин 08 квітня
2016 року як відповідача Панченка Віктора Михайловича, останнє відоме місце проживання якого: вулиця Шевченка, будинок 34, село Андріївка
Чернігівського району Чернігівської області, по
справі за позовом ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться у приміщенні суду
за адресою: м. Чернігів Чернігівської області, вул.
Воровського, 4.
Суддя С.М. Майборода

кв-л Гайового, буд. 9) о 08 год. 00 хв. по цивільній справі
№ 409/3363/15-ц;
Панченка Владислава Івановича (Луганська обл., м. Луганськ,
кв-л Героїв Сталінграда, буд. 8, кв. 127) о 09 год. 00 хв. по цивільній
справі № 409/3316/15-ц;
Зелічонка Юрія Анатолійовича (Луганська обл., м. Луганськ, кв-л
Героїв Сталінграда, буд. 9, кв. 184) о 10 год. 00 хв. по цивільній
справі № 409/3353/15-ц, за позовними заявами Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» про звернення стягнення на предмет
застави.
Судові засідання відбудуться 24.03.2016 року (резервна дата
28.03.2016 року) у залі Білокуракинського районного суду Луганської області, місцезнаходження зареєстроване за адресою: 92200,
Луганська область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.
У разі неявки, суд розглядатиме справи без участі відповідачів
на підставі ст. 224 ЦПК України.

Суддя Полєно B. C.

Приазовським районним судом Запорізької області викликається до суду:
- Єпікова Ольга Федорівна (останнє відоме місце
проживання: 87600, Донецька обл., м. Новоазовськ,
вул. Людникова, буд. 2, кв. 1) о 09 годині 00 хвилин
21.03.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 325/253/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя С.В. Пухальський

Суддя Лисенко Т.Ю.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Шабінського Віктора Івановича, 16.10.1956
р.н., в судове засідання, яке призначене о 15 годині
30 хвилин 28 березня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/229/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Шабінського
Віктора Івановича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю.М.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає як відповідача Кравченка
Олександра Анатолійовича у судове засідання, яке
відбудеться 23 березня 2016 року о 10 годині 20 хвилин у приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду за адресою: м. Білгород-Дністровський,
вул. Енгельса, 27 (зал судових засідань № 5) по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Кравченка Олександра Анатолійовича про стягнення
заборгованості.
У разі вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута за вашої відсутності.
Суддя Н.В. Чебан

Жашківський районний суд Черкаської області викликає в судове засідання як відповідача по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Роя Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості Роя Сергія Анатолійовича, 22.04.1993 року народження, останнє
відоме, місце реєстрації: с. Королівка Жашківського
району Черкаської області.
Судове засідання відбудеться 21 березня 2016 року о
09 год. 15 хв. в залі судових засідань Жашківського районного суду Черкаської області за адресою: вул. Чапаєва, 8, м. Жашків, Черкаська область.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове
засідання, справа буде розглянута без вашої участі.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідачів Гергер Юрія Володимировича, 30.09.1968 р.н., та Гергер Аллу Олександрівну,
28.09.1972 р.н., в судове засідання, яке призначене
об 11 год. 00 хв. 11 квітня 2016 року, для розгляду
цивільної справи № 319/93/16-ц за позовом ПАТ
«Універсал Банк» до Гергер Ю.В. та Гергер А.О. про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26-а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області (суддя Ю.М. Горбачов).

Деснянський районний суд м. Києва викликає Нарбут Тетяну Вікторівну, 28.05.1980 р.н., та Нарбута
Максима Вікторовича, 14.07.1984 р.н., як відповідачів в судове засідання, призначене о 12.30 год. 23
березня 2016 року по справі за позовом ПАТ КБ
«Надра» до Нарбут Тетяни Вікторівни, Нарбута Максима Вікторовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Адреса суду: м. Київ, пр-т
Маяковського, 5-В, кабінет 36.
У випадку неявки відповідачів справа буде розглянута за їх відсутності.
Суддя Клочко І.В.

Київський районний суд м. Одеси викликає Демідюк Світлану Анатоліївну у справі № 520/16005/15 ц
за позовом ПАТ Акціонерний банк «Південний» до
Демідюк Світлани Анатоліївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 21 березня 2016
року о 14 годині 30 хвилин у приміщенні Київського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Варненська, 3-б, каб. 222.
Суддя В.О. Луняченко

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 24.03.2016 року о 09 год. 00 хв. розглядатиметься цивільна справа № 755/1614/16-ц за позовом
Жданової Тетяни Миколаївни до Лаццоні Мауро про
розірвання шлюбу.
Лаццоні Мауро, останнє відоме місце проживання:
м. Київ, вул. Березняківська, 12, кв. 180, викликається в судове засідання як відповідач.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
на підставі наявних в матеріалах справи доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя Бартащук Л.П.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Ліхтанської Н.П. знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Гаврилюк Юлії Євгенівни
про стягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначено о 09 годині 00
хвилин 23 березня 2016 року в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502.
Суд викликає як відповідача Гаврилюк Юлію Євгенівну.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» в особі
Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Ларченко
Ірини Миколаївни до Яросюка Ігоря Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором, викликає як відповідача Яросюка Ігоря Івановича, останнє
відоме місце реєстрації: м. Київ, вул. Лятошинського,
26А, кв. 115, в судове засідання о 15 год. 00 хв.
26.04.2016 року, яке відбудеться в приміщенні суду за
адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, каб. 38.

Дарницький районний суд м. Києва викликає
Чуйка Валерія Вікторовича як відповідача в судове
засідання у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Універсал Банк» до Чуйка
Валерія Вікторовича про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 11 травня 2016 року о 15 год. 30 хв.
за адресою: вул. Кошиця, 5-А, каб. 120.
При собі необхідно мати паспорт. У разі неявки
судове засідання буде проведено за відсутності відповідача.
Суддя О.О. Колдіна
Суддя Ф.А. Каліушко

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Тищенка Андрія Валерійовича в судове
засідання, яке відбудеться 04.04.2016 року о 09.30
год. за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб.
№ 39, для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до
Тищенка Андрія Валерійовича про звернення стягнення на предмет застави.
В разі неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними у справі доказами.
Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В,
каб. 39.
Суддя Н.Г. Таран

Суддя Н.П. Ліхтанська

Середино-Будський районний суд Сумської області викликає як відповідача Клижко Юрія Миколайовича (останнє місце реєстрації: с. Кривоносівка
С-Будського району Сумської області) у судове засідання на 20 квітня 2016 року о 09 годині, яке відбудеться у приміщенні Середино-Будського райсуду
за адресою: м. Середина-Буда, вул. Комуністична,
16, Сумської області у справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Клижко Юрія Миколайовича про
стягнення заборгованості.
У разі неявки в судове засідання відповідача
справа буде розглянута за його відсутністю.
Суддя О.П. Харченко
Суддя Дубінчина Т.М.

Суддя О.М. Апалькова

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Ювченка Олега Леонідовича про те, що 07 квітня
2016 року о 14 год. 30 хв. за адресою: 03037, м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 8, відбудеться судове засідання в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Ювченко
Алли Валеріївни та Ювченка Олега Леонідовича як
відповідача про стягнення заборгованості.
При цьому повідомляємо, що в разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.
Суддя Р.В. Шимчик
Суддя Шереметьєва Л.А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Кочерги Марини Володимирівни до Кочерги Дмитра Віталійовича про стягнення аліментів на утримання дитини.
Відповідач по справі Кочерга Дмитро Віталійович проживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, пров. Таджикський, 8а, викликається до суду 31.03.2016 р о 13.50
годині за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Первомайський міськрайонний суд Харківської
області викликає Бєлікова Дмитра Ігоровича,
02.02.1987 року народження, у судове засідання,
призначене на 21 березня 2016 року об 11 годині 30
хвилин по цивільній справі № 632/46/16-ц, провадження № 2/632/144/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бєлікова Дмитра Ігоровича про стягнення
заборгованості.
Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Первомайський, вул. Бугайченка, 34, зал судових засідань №1.
Суддя І. П. Страхова

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. М.Кривоноса, 25, каб. 28) викликає Грицину
Олександра Андрійовича на 14 год. 00 хв. 7 квітня
2016 року як відповідача у цивільній справі
№ 760/1304/16-ц, 2-2397/16 за позовом Кріль Олени
Михайлівни до Грицини Олександра Андрійовича
про стягнення аліментів на утримання малолітньої
дитини.
У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя В. В. Українець

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом
Бетлія Ігоря Ігоровича до Розової Крістіни Валеріївни про розірвання шлюбу. Відповідачка: Розова К.В., зареєстрована за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, буд. 48а, кв. 47,
викликається на 21.03.2016 р. о 08.30 год. до суду для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки до суду вона
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка вважається повідомленою про дату, час і місце розгляду справи і у
разі неявки до суду справа може бути розглянута за її відсутністю.

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає
як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості:
на 24.03.2016 р.
08.50 - Саєнко Надія Степанівна, третя особа Огей
Богдан Вікторович.

Дубровицьким районним судом Рівненської області
30 грудня 2015 року без відповідача розглянуто цивільну
справу № 560/1630/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»
до Остапчука Петра Миколайовича про стягнення заборгованості.
Даним рішенням позов Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» було задоволено. 3 повним текстом рішення відповідач може
ознайомитися, звернувшись до канцелярії Дубровицького районного суду за адресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, буд. 22 Рівненської області.

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає
як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості:
24 березня 2016 року
08.20 Щербак Ігор Миколайович.
Суддя Карягіна В.А.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами. З
опублікуванням цього оголошення відповідач по справі
вважається належним чином повідомленим про час,
Суддя Владимирська І. М. день та місце проведення судового засідання.

Суддя Карягіна В. А.
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.
З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

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

Суддя 3.С. Сидоренко
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оголошення
У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Швайко Олени Михайлівни про
стягнення заборгованості.
Суд викликає відповідача Швайко Олену Михайлівну
в судове засідання, яке відбудеться 25.03.16 року о 09.30
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 неявки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа №
310/105/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лубе
І.М. про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 30.03.2016 року о
13.10 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.
Суд викликає Лубе Іллю Миколайовича як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 04 квітня
2016 року об 11.30 годині буде проведено судове засідання у цивільній справі № 310/10805/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Носова Михайла Володимировича
про стягнення заборгованості.
Суд викликає Носова Михайла Володимировича як
відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача в судове засідання судове засідання
буде проведене за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Синиченка Сергія Павловича
про стягнення заборгованості.
Суд викликає відповідача Синиченка Сергія Павловича в судове засідання, яке відбудеться 31.03.16 року
о 14.30 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
неявки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

Суддя С.І. Ревуцький

Суддя Полянчук Б.І.

Суддя З.П. Пустовіт

Суддя С.І. Ревуцький

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Ліхтанської Н.П. знаходяться цивільна
справа за позовом ПАТ KБ «ПРИВАТБАНК»до Наквасіної Алли Геннадіївни про стягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначено о 09 годині
00 хвилин 29 березня 2016 року в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 502. Суд викликає як відповідача Наквасіну Аллу
Геннадіївну.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута
за наявними в ній матеріалами.
Суддя Н.П. Ліхтанська

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 05 квітня 2016 року
о 16 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Ілюшова
Віталія Вікторовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
В судове засідання викликається відповідач Ілюшов В.В. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними у справі матеріалами.
Суддя І.П. Прінь

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 05 квітня 2016 року
о 15 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Зважий
Алли Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В судове засідання викликається відповідач Зважий А.І. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними у справі матеріалами.
Суддя І.П. Прінь

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Літвіненко Сергія Валерійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Літвіненко Сергій Валерійович,
22.09.1968 р.н., який мешкає: Донецька область, м. Бахмут,
вул. Чайковського, 32-72, викликається до суду (Донецька
область, м. Бахмут, вул. Миру, 5 каб. 201) для участі в розгляді справи по суті на 09.30 годину 22 березня 2016 року.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за № 310/938/16-ц за
позовом Розум Романа Вікторовича до Вихрістюк Євгена Віталійовича, Свєтлової Ірини Олександрівни, треті особи: Ареф’єва
Оксана Володимирівна, Бердянський МВ УДМС України в Запорізькій області про визнання такими, що втратили право на житлове приміщення. Судовий розгляд справи призначено на 25
березня 2016 року о 09 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) 3-63-75.
Суд викликає Вихрістюка Євгена Віталійовича, Свєтлову Ірину
Олександрівну як відповідачів. Явка до суду є обов’язковою. В
разі неявки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача Совика Григорія Григоровича в судове засідання, яке відбудеться 29.03.2016 року о 09
год. 30 хв. у складі головуючого судді Гриневича В.С.
(зал с/з № 38, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця) по
цивільній справі № 127/2660/16-ц за позовною заявою Каменєвої Людмили Григорівни до Другої Вінницької державної нотаріальної контори, Совика
Григорія Григоровича про визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину за заповітом. У випадку неявки, справа буде розглянута без участі
Суддя В.В. Петягін відповідача.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84122, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором до Ященка Олександра Дмитровича
(останнє відоме зареєстроване місце проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Дубиніна, буд. 7, кв. 40).
Для слухання справи по суті 29 березня 2016 року о 09
годині 00 хвилин викликається вказана особа як відповідач
у справі.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Сирової Олени Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Сирова Олена Вікторівна, що мешкає
за адресою: 86400, м. Єнакієве Донецької області, вул. Яблочкова, 28, кв. 18, викликається на 13.00 годину 31 березня
2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної
справи по суті.
Відповідачу пропонуєтеся надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Геєнко М. Г.

Суддя О.М. Павленко

Попаснянський районний суд Луганської області по-

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ситникової
Тетяни Сергіївни про стягнення боргу.
Відповідачка по справі Ситникова Тетяна Сергіївна
(адреса: Донецька обл., м. Бахмут (Артемівськ), вул. Зелена, 31/34) викликається на 31.03.2016 року на 13.30
год. до суду, кабінет № 307, для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

говором.

Наступним вважаємо за необхідне поінформувати Казакевича Сергія Володимировича та Папукчіу Андрія про необхідність протягом 30 днів з дня публікації цієї вимоги
виконати рішення Дарницького районного суду м. Києва від
12.09.2014 р. (в Єдиному державному реєстрі судових рішень
за № 40490766), з дотриманням вимог частини 2 статті 533
ЦК України та сплатити борг у сумі 576 306 доларів США та
909 497 грн 64 коп. (пеня) або передати ПАТ КБ «Євробанк»
іпотечне майно (квартиру № 94, що знаходиться за адресою:
м. Одеса, Лідерсівський бульвар, будинок 5), у рахунок часткового погашення заборгованості, з одночасним виселенням всіх мешканців іпотечного майна.
В іншому випадку ПАТ КБ «Євробанк» в порядку, що встановлений чинними вимогами законодавства України, буде
реалізовано звернення стягнення на предмет іпотеки.

Жашківський районний суд Черкаської області викликає як відповідача Лисько Віту Іванівну (останнє відоме
місце реєстрації: м. Жашків, вул. Чапаєва, буд. 25 Черкаської обл.) у судове засідання на розгляд цивільної
справи № 639/229/16-ц за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Лисько Віти Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться 29.03.2016 р. о 09.00 год. у приміщенні
Жашківського районного суду Черкаської області за адресою: м. Жашків, вул. Чапаєва, 8, Черкаська область.
У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних у ній
доказів.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом Щербак Віталії Геннадіївни до Щербака Сергія Юрійовича про позбавлення батьківських прав.
Відповідач у справі Щербак Сергій Юрійович,
18.06.1987 року народження, місце проживання невідоме, викликається о 13 год. 30 хв. 24 березня 2016 року
до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Попаснянський районний суд Луганської області

відомляє, що 15 лютого 2016 року Попаснянським ра- повідомляє, що 15 лютого 2016 року Попаснянським
йонним судом Луганської області було винесено заочне районним судом Луганської області було винесено
рішення по цивільній справі № 423/1429/15-ц за позовом

заочне рішення по цивільній справі № 423/1432/15ц за позовом Публічного акціонерного товариства

Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк

«Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Підгрушного

«Експрес-Банк» до Сульжука Анатолія Валентиновича та Володимира Олеговича та Тішковського Яна ІгороФіліппова Андрія Івановича про стягнення заборгова- вича про стягнення заборгованості за кредитним доності за кредитним договором.

Зіньківська міська рада Полтавської області
просить відгукнутися спадкоємців на майно громадянки Баляс Наталії Миколаївни (померла 20
лютого 2008 року), яка мешкала за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, місто Зіньків, вул. Червоноармійська, 30.
Охтирський міськрайонний суд повідомляє, що
судове засідання по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» де Чаркової Фатіми Сергіївни про стягнення заборгованості призначено на 04.04.2016 року
о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Охтирка Сумської області, вул. Незалежності, 7, суддя
Сидоренко Р.В.
У судове засідання викликається відповідач Чаркова Фатіма Сергіївна, 24.02.1977 р.н.
Суддя Сидоренко Р. В.

Суддя Скрипник В. Ф.

Шаргородський районний суд Вінницької області
викликає Коропа Богдана Ігоровича як відповідача в
судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 29 березня 2016 року за адресою: 23500, Вінницька область, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану,
231, у справі за позовом Одеського державного університету внутрішніх справ до Коропа Б.І. про відшкодування витрат за період навчання. У разі неявки
Коропа Б.І. справу буде розглянуто за його відсутності. Особа, яка не з’явилася до суду, зобов’язана
повідомити причини неявки.
Суддя Строгий І. Л.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Симонова Костянтина Геннадійовича як відповідача по цивільній справі за позовом
Симонової Юлії Володимирівни до Симонова Костянтина Геннадійовича, третя особа: Відділ державної
виконавчої
служби
Коростенського
міськрайонного управління юстиції, про звільнення
майна з-під арешту, яке відбудеться 14.04.2016 р. о
14.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до суду обов’язкова. У
разі неявки справа буде розглядатися за наявними
в ній доказами.
Суддя Подорога Л. В.
Суддя Піхур О. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Остапенка Андрія Анатолійовича, місце реєстрації: кв-л Мирний, 11/84, м. Луганськ, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 409/383/16-ц
за позовом ПАТ «Енергобанк» до Остапенка Андрія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 11.04.2016 року о 13 год. у
приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням оголошення відповідач вважається
належним чином повідомленим про час, день та місце
проведення судового засідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за позовом Лазутікової Юліани Вікторівни
до Лазутікова В’ячеслава Валерійовича про розірвання
шлюбу. Відповідач Лазутіков В’ячеслав Валерійович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 86400,
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Вільямса, буд. 60,
кв. 68) викликається 25 березня 2016 року на 09.30 годину до суду, каб. 204, для участі в розгляді справи по
суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Медінцева Н. М.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа № 310/84/16ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Перетятько Ірини Василівни про стягнення
боргу за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 31.03.2016 року об 11.00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 401, Запорізької області, суддя Черткова Н.І., тел. 3-61-94.
Суд викликає відповідача Перетятько Ірину Василівну.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Суддя Л.В. Шевченко

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання Бочко Оксану Петрівну (яка зареєстрована за адресою: м. Суми, вул. Газети Правди,
9/84) як відповідача по цивільній справі за позовною
заявою Бочка Володимира Вікторовича до Бочко Оксани Петрівни, третя особа: Бочко Тарас Володимирович, про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.
Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно
повідомити суд. Засідання суду відбудеться
30.03.2016 року о 09.00 год. за адресою: м. Суми,
вул. Першотравнева, 12, каб. 10, пов. 2.
Суддя Ю. B. Чернишов
Суддя Б. В. Хитров

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Зарецьку Олену Володимирівну в судове засідання
по справі за позовом ПАТ «Державний ощадний
банк України» до Зарецької О.В. про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 21 березня 2016 року о 15
год. 15 хв. у приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб.
№ 218. У разі неявки справу буде розглянуто у вашу
відсутність.
Суддя О. П. Шенцева

Городищенський районний суд Черкаської області повідомляє, що 29.03.2016 року о 09 годині 00 хвилин відбудеться слухання цивільної справи за позовом Шамріла
Олександра Миколайовича до Шамріло Ірини Ігорівни про
розірвання шлюбу.
Шамріло Ірина Ігорівна, 05.11.1979 року народження,
жителька: вул. Тельмана, 3, кв. 5, м. Донецьк, викликається в судове засідання як відповідач. Явка до суду
обов’язкова.
У разі неявки останньої до зали судового засідання,
справа буде розглянута за її відсутності за наявними в ній
матеріалами.
Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище Черкаської області, 19500.

Суддя Воробйова І.В.

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
29.04.2016 року о 10 год. 00 хв. відповідача Жовновського Івана Володимировича по справі за позовом
Жовновського Олександра Тимофійовича, Жовновської Галини Володимирівни до Жовновського Івана
Володимировича, третя особа: Приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу Сенюк
Мар’яна Василівна, про надання додаткового строку
для прийняття спадщини.
Відповідач викликається в судове засідання, у разі
неявки справа розглядатиметься у його відсутність.
Суддя Рибак М. А.

Семенівський районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Лук’янова Володимира Васильовича (останнє відоме місце проживання: вул.
Польова, 47, м. Семенівка Чернігівської області,
15400) для участі у цивільній справі за позовом
Лук’янової Наталії Василівни до Лук’янова Володимира Васильовича про поділ спільного майна подружжя, розгляд якої відбудеться 24 березня 2016
року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні Семенівського районного суду Чернігівської області (зала
№1, вул. Центральна, 6, м. Семенівка, Чернігівська
область, 15400).
Суддя В. Г. Скворцова
Суддя О. І. Гнип

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 04 квітня 2016 року
о 14 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Галагуз Ігоря Вікторовича,
Галагуз Світлани Володимирівни про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором.
В судове засідання викликаються відповідачі Галагуз І.В., Галагуз С.В. У разі неявки відповідачів
справа буде розглянута за наявними у справі матеріалами.
Суддя Н.І. Черткова
Суддя І.П. Прінь

Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. № 302) 04 квітня 2016 року о 13 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна справа за позовом
Публічного
акціонерного
товариства
«Укрсоцбанк» до Донського Олександра Леонідовича,
Донської Олени Анатоліївни, Донського Олександра
Олександровича про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором.
В судове засідання викликаються відповідачі Донський О.Л., Донська О.А., Донський О.О. У разі неявки
відповідачів справа буде розглянута за наявними у
справі матеріалами.

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

Суддя І.П. Прінь
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Футбольна весна
промайнула миттєво

Погода на завтра

ЄВРОКУБКИ. Київське «Динамо» не зуміло пробитися
Фото з сайту uefa.com

до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Юрій РОМАНЧУК
для «Урядового кур’єра»,
Манчестер — Київ
анчестер
дякує
вам — шейх Мансур». Величезний плакат з
таким написом прикрашає
верхній ярус футбольної
арени, на якій проводить
домашні зустрічі команда
чилійського фахівця Мануеля Пеллегріні. Дякувати 45-річному представникові правлячої королівської сім’ї з Об’єднаних
Арабських Еміратів є за
що. Вісім років тому він
придбав футбольний клуб
англійської Прем’єр-ліги
«Манчестер Сіті». За цей
час «блакитні» двічі вигравали чемпіонський титул,
випереджаючи своїх набагато відоміших земляків із
«Манчестер Юнайтед».
Навесні 2016 року Серхіо Агуеро та його партнери підкорили нову вершину: уперше в історії клубу
здобули право грати в 1/4
фіналу найпрестижнішого
турніру Старого Світу —
Лізі чемпіонів. Особливо
вболівальники «городян»
пишаються тим, що їхні
улюбленці стали єдиною
командою з Туманного
Альбіону, яка продовжує
боротьбу за почесний трофей разом з континентальними грандами — іспанськими «Реалом» і
«Барселоною», французьким ПСЖ.
Долю путівки до вісімки
чвертьфіналістів чемпіонської ліги було фактично
вирішено три тижні тому
в Києві. Тривала зимова
перерва не дала змоги господарям «Олімпійського»
на рівних протистояти
грізному суперникові: нищівний пресинг підопічних Пеллегріні мав руйнівний ефект. Відзначилися майже всі лідери англійського клубу, починаючи із зіркового аргентинця Серхіо Агуеро,
який відкрив рахунок у
матчі, а також взяв участь
у другій гольовій атаці.
Вишукано диригував діями партнерів Давід Сілва,
нагадав про свої численні
таланти Яя Туре, кілька
разів урятував партнерів
воротар Джо Харт.
На жаль, у складі господарів на своєму звичному
рівні зіграли лише Олександр Шовковський, Домагой Віда, Сергій Сидорчук та Олександр Драгович. Найнижчу оцінку серед журналістів та експертів отримав Андрій
Ярмоленко.
У матчі-відповіді через
травми не змогли взяти
участь захисник Даніло

«М

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 18 БЕРЕЗНЯ

Андрій Ярмоленко: зіграли гідно, однак вище голови не стрибнеш

Сілва, ключовий гравець
середини поля Сергій Рибалка та гострий форвард
Жуніор Мораес. Динамівці
досить вдало руйнували
нечисленні атаки господарів, а от їхні наступальні
дії залишили гнітюче враження.
У перерві довелося міняти центрфорварда Лукаша Теодорчика і випускати на поле правого
вінгера Дерліза Гонсалеса. Тактична перебудова
додала креативу в атаці,
однак забити бодай один
м’яч у ворота фаворита
двоматчевого протистояння так і не вдалося.
«Ми могли як виграти,
так і програти, — змуше-

ний був визнати після фінального свистка головний тренер киян Сергій
Ребров. — Проти цієї команди ми показали свою
силу: нині я побачив
команду, яка старалася,
гравці билися один за одного, грали напрочуд дисципліновано. За перші
15 хвилин гравці «Манчестер Сіті» нічого не зуміли створити біля наших
воріт. Це завдяки нашій
компактній грі. Двоматчеву дуель ми програли ще
в Києві. Якби на рідному
полі не припустилися
кількох результативних
помилок, гра-відповідь
могла б виявитися набагато цікавішою. Та я не мо-

віртуальність

У соцмережах
динамівців не гудять,
а радять
Після нічиєї в Манчестері у соціальних мережах не дуже докоряли «Динамо» за гру.
Користувачі зазначали, що загалом за сезон підопічні Сергія
Реброва заслужили повагу, а останній матч справив подвійне
враження. Зокрема український журналіст і коментатор Віктор
Вацко написав:
«Дякую @DynamoKyiv за євросезон! Минуть роки, але нам
буде що згадати!»
А відомий український співак Святослав Вакарчук подякував
Сергієві Реброву та команді, зауваживши: «Динамо заслужило
повагу за цей сезон Ліги чемпіонів. Далі буде!»
Утім уболівальники досить резонно запитують: чи не час переставати боятися грати з такими команди другим номером?
Справді, після п’ятнадцятиріччя без плей-оф і вихід до 1/8 фіналу — це крок уперед. І не можна після такої перерви відразу
ставити завдання виграти Лігу чемпіонів. Однак уперше в історії не пропустити в Англії — це все-таки не досягнення. Тож треба працювати, багато і наполегливо, приміряти колишню славу
до сучасних реалій, а головне — підіймати загальний рівень вітчизняного футболу.

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

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

Oбласть
Нiч
День
Київська
0 +5 +3 +8
Житомирська
0 +5 +3 +8
Чернігівська
0 +5 +2 +7
Сумська
0 +5 +1 +6
Закарпатська
-1 +4 +7 +12
Рівненська
0 +5 +3 +8
Львівська
0 +5 +6 +11
Івано-Франківська 0 +5 +6 +11
Волинська
0 +5 +3 +8
Хмельницька
0 +5 +4 +9
Чернівецька
0 +5 +6 +11
Тернопільська
0 +5 +4 +9
Вінницька
0 +5 +4 +9

ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу
Матчі-відповіді
Манчестер Сіті (Англія) — Динамо
(Україна) — 0:0
Перший матч — 3:1
Атлетико (Іспанія) — ПСВ (Нідерланди) — 0:0
(серія пенальті — 8:7)
Перший матч — 0:0

жу сказати, що засмучений результатом. За останні 17 років ми вперше
пройшли до плей-оф Ліги
чемпіонів — я за це подякував хлопцям. Сподіваюся, в наступному сезоні ми
будемо в континентальних турнірах набагато
сильнішими».
А ось які висновки дає
змогу зробити побачене з
ложі преси. Коли ми говоримо про мадридський
«Реал», перш за все згадуємо багаторазового володаря «Золотого м’яча»
Роналду. «Барселона» —
це передовсім фантастичне тріо неперевершених
майстрів атаки — Суарес,
Неймар та Мессі. Футбольне обличчя французького ПСЖ визначає
гросмейстер завершального удару Златан Ібрагімович. Німецька «Баварія» — команда чинних
чемпіонів світу на чолі з
Томасом Мюллером та
Мануелем Нойєром.
Без виконавців міжнародного класу неможливо досягати серйозних
успіхів на євроарені. Виховати таких лідерів у
своєму тренувальному
таборі — це найактуальніше завдання для наставника київського «Динамо» в найближчому
майбутньому.

Oбласть
Нiч
День
Черкаська
0 +5 +4 +9
Кіровоградська
0 +5 +4 +9
Полтавська
0 +5 +3 +8
Дніпропетровська 0 +5 +4 +9
Одеська
0 +5 +8 +13
Миколаївська
0 +5 +6 +11
Херсонська
0 +5 +6 +11
Запорізька
0 +5 +4 +9
Харківська
0 +5 +3 +8
Донецька
0 +5 +4 +9
Луганська
0 +5 +4 +9
Крим
+2 +7 +6 +11
Київ
+2 +4 +5 +7
Укргiдрометцентр

Викрадачі вимагали
у студента мільйон
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
КРИМІНАЛ. На Вінниччині упродовж кількох днів цього місяця
сталося два викрадення людей, чого давно не було. В обох випадках поліція спрацювала професійно.
Так, увечері в обласному центрі біля одного із закладів швидкого харчування на вулиці Соборній четверо молодиків силоміць посадили до автомобіля ВМW 19-річного студента, який знається на
ІТ-технологіях, та повезли його у невідомому напрямку. Погрожуючи фізичною розправою, вони вимагали у хлопця
за звільнення 1 мільйон гривень. До ранку його утримували в одному із заміських готелів. Юнак переконав викрадачів, що має лише 10 тисяч доларів, які зберігає в батьків в
одному з районів області. Студент зумів непомітно з мобільного відправити матері смс, а
вона повідомила поліцію. Коли хлопець вийшов із машини, щоб іти по гроші, правоохоронці затримали зловмисників. Це
четверо непрацюючих жителів Вінниці, Калинівки та Вінницького
району віком 20, 23, 30 та 32 роки. Слідчий відділ поліції відкрив
два кримінальних провадження за незаконне позбавлення волі
або викрадення людини та вимагання. Зловмисникам загрожує
позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
А в райцентрі Немирів, як інформує відділ комунікації головного
управління Національної поліції в області, приблизно о
21-й годині двоє жителів Вінницького району викрали громадянина
Азербайджану. За звільнення вони вимагали у його співмешканки
10 тисяч гривень. Наступного дня під час передачі грошей правоохоронці провели операцію зі звільнення заручника. З’ясувалося,
що зловмисники випадково зустріли його на вулиці. Зрозумівши,
що він громадянин іншої держави, вирішили викрасти з метою отримати викуп. Застосувавши силу, вони посадили його до автомобіля, щоб не бачив куди його везуть, наділи на голову маску.
Цілу ніч чоловіка утримували в будинку, де мешкає один зі зловмисників. Викрадачі били іноземця та погрожували вбити, якщо
не отримають гроші. Під час затримання в машині правопорушників працівники поліції виявили дерев’яну биту, маску та пакетик
коноплі.
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Цілу ніч чоловіка
утримували
в будинку одного
зі зловмисників.
Били й погрожували
вбити, якщо не
отримають гроші.
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