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КУрСИ ВАЛЮТ/бАнКІВСЬКІ МеТАЛИ встановлені національним банком України на 29 березня 2016 року
USD 2628.0144 EUR 2931.2873 RUB 3.8772 / AU 320880.56 AG 4015.61 PT 251500.98 PD 151636.43

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

У Запоріжжі учасники Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики не лише розв’язували задачі,  
а й відвідували історичні місця 
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Навіщо розумникам 
битва інтелектів?

ЦИТАТА ДНЯ

ДЖЕФФРІ ПАЙЄТТ:

Парламент вчинив 
прогнозовано 

РІШЕННЯ. Верховна Рада ухвалила постанову про надання 
згоди на звільнення Президентом України Віктора Шокіна з по
сади Генерального прокурора. За це рішення проголосували 
289 народних депутатів із 339, зареєстрованих у сесійній залі. 
Представник Президента у парламенті Степан Кубів нагадав, 
що Президент вніс цей документ до парламенту ще 22 лютого. 
За його даними, Віктор Шокін сам подав заяву про звільнення.

США оперативно відреагували на цю новину, підтримавши та
ку згоду устами свого посла в Україні Джеффрі Пайєтта. «Не важ
ливо, скільки допомоги міжнародне співтовариство надає Україні, 
не важливо, скільки коштів і технічної підтримки Україна отримує, 
бо стоїть перед викликом подолання корупції. Тому подію в Раді зі 
звільнення дискредитованого Генпрокурора ми підтримуємо», — 
цитує УНІАН слова дипломата. Залишається визначити наступ
ника: хто зможе вибудувати довіру народу до Генпрокуратури.

А невдовзі має відбутися позачергове засідання парламент у за
для початку роботи над написанням нової коаліційної угоди або до
датка до неї. Після чого й може вирішитися доля посади Прем’єра. 

ЦИФРА ДНЯ

2 %  
приросту промислового виробництва 
в січні—червні 2016 року прогнозує 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі 

 
«Чи є альтернатива 

мінським домовленостям? 
Коротка відповідь — 

ні. Наша політика 
полягає в пошуку 

повного й ефективного 
їх упровадження».

ПЕРСПЕКТИВИ

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Концепції 
Державної цільової програми 
розвитку аграрного сектору 
економіки  на період до 2020 року»

Посол США в Україні про чи не єдиний спосіб зробити 
Росію підзвітною 
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IQ. Попри недостатнє фінансування, школярі залюбки 
беруть участь в олімпіадах і успішно представляють 
Україну на міжнародному рівні

Ціна підмоченої репутації
ФІНАНСИ. Більшість експертів переконана, що за умови ретельного нагляду банки з російським 
капіталом навіть під час війни з РФ дають неабияку користь економіці України

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Останнім часом поширюються 
розмови про доцільність ді-

яльності банків зі значною част-
кою російських капіталів з різних 

точок зору, зокрема й національ-
ної та фінансової безпеки Укра-
їни. Перша хвиля таких диску-
сій та конкретних дій була ще в 
2014 році фактично одразу після 
Революції гідності, коли, примі-
ром, Сбербанк, який ще до кінця 

року іменувався «Сбербанк Ро-
сії» (тепер у його назві слово «Ро-
сія» пішло в історію, і зрозуміло 
чому), ретельно перевіряли від-
повідні органи на предмет фінан-
сування сепаратистів та незакон-
них озброєних формувань. 

Зовсім свіжий приклад зна-
чного посилення впливу росій-
ського капіталу на українську 
банківську систему — нещодав-
нє ухвалення Нацбанком Укра-
їни рішення про надання «доч-
ці» російського Внешеконом-

банку — Промінвестбанку (ПІБ) 
200 мільйонів гривень стабіліза-
ційного кредиту. Як відомо, 99% 
акцій ПІБ належать най-
більшому державному 
зовнішньоекономічному 
банку РФ. 5

4

оРІєНТИР

Молокопереробники Вінниччини 
активно впроваджують 
міжнародні стандарти 
на свою продукцію для 
відкриття нових ринків збуту



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Втрачений судновий білет № СБ
003395, виданий 02.10.2012 року, на
моторне прогулянкове судно моделі
«Оlimpia-560» з бортовим реєстрацій-
ним номером БРУ-0171-К, власник Юсу-
пова Вікторія Валеріївна,

вважати недійсним.
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ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
РІШЕННЯ

03.03.2016    м. Київ № 284
Про затвердження Змін до Положення 
про порядок інформування 
громадськості про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гаранту-
вання вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
ВИРІшИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок інформування громадськості про систему
гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 10, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1370/21682 (далі – Положення), що додаються.

2. У пункті 4 рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від
09 листопада 2015 року № 206 «Про затвердження Змін до Положення про порядок інфор-
мування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27 листопада 2015 року за № 1484/27929, слова та цифри «під-
пункту «ґ» пункту 3.1,» виключити.

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з Юридичним де-
партаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для дер-
жавної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зобов’язані привести свою діяль-

ність у відповідність до вимог Положення, не пізніше десяти робочих днів з дня, наступного
за днем набрання чинності цим рішенням, крім вимог пункту 3.3 розділу ІІІ Положення.

Учасники Фонду зобов’язані привести свою діяльність до вимог  пункту 3.3 розділу ІІІ По-
ложення не пізніше двох місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

6. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розмі-

щення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі
Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник К.М. Ворушилін
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконавчої дирекції Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб
03 березня 2016 року № 284 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 21 березня 2016 №413/28543 

ЗМІНИ
до Положення про порядок інформування громадськості про систему

гарантування вкладів фізичних осіб
1. У розділі ІІІ:
1) підпункт «ґ» пункту 3.1 виключити;
2) пункт 3.3 викласти в такій редакції:
«3.3. Банки зобов’язані включати до змісту договорів банківського вкладу, договорів бан-

ківського рахунку умови гарантування Фондом відшкодування коштів за цим вкладом. За-
значена інформація включає:

1) перелік умов, за яких Фонд не відшкодовує кошти, або посилання на норми Закону Ук-
раїни «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», в яких визначено умови, за яких
Фонд не відшкодовує кошти, та на офіційну сторінку Фонду в мережі Інтернет;

2) суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами або посилання на офіційну
сторінку Фонду в мережі Інтернет, де визначена сума граничного розміру відшкодування Фон-
дом;

3) інформацію про припинення нарахування процентів за договором в останній день перед
початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком
України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених
частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – у день прий -
няття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку);

4) інформацію про те, що відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбува-
ється в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми вкладу за офіцій-
ним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день
початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно
до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі при-
йняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліценції та лікві-

дацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і
банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим На-
ціональним банком України на день початку ліквідації банку);

5) інформацію про те, що фізична особа (у тому числі фізична особа – суб’єкт підприєм-
ницької діяльності), з якою укладається даний договір, ознайомлена з довідкою про систему
гарантування вкладів фізичних осіб, що засвідчується окремим підписом вкладника у договорі. 

У разі, якщо розміщення вкладу відбувається за допомогою систем дистанційного обслу-
говування – ознайомлення з цією інформацією може бути підтверджено передбаченим в до-
говорі аналогом власноручного підпису клієнта чи іншим його ідентифікатором в системі;

6) інші істотні умови договору банківського рахунку, договору банківського вкладу, вста-
новлені законодавством України.

У разі, якщо договір банківського вкладу містить посилання на публічні правила/умови/до-
говір/оферту тощо, банк на вимогу вкладника повинен надати копію (сканкопію) цих
правил/умов/договору/оферти тощо.

На вимогу вкладника при укладенні договору строкового вкладу йому повинно бути надано
розрахунок його доходів та витрат, пов’язаних з розміщенням строкового вкладу, який пови-
нен включати інформацію на дату звернення:

1) суму нарахованих відсотків за весь строк розміщення вкладу, зазначений у договорі
(для строкових договорів);

2) суму податків і зборів, які утримуються з вкладника, за весь строк розміщення вкладу
(для строкових договорів), зазначений в договорі, із визначенням того, що банк виконує фун-
кції податкового агента;

3) суму комісійних винагород та інші витрати клієнта за періодами, пов’язані з розміщенням
та обслуговуванням вкладу.»;

3) пункт 3.4 викласти в такій редакції:
«3.4. Банки додатково до порядку розкриття інформації для вкладників про умови надання

банківських послуг із залучення вкладів мають розкривати інформацію про графік роботи
банку, його касового відділення та номери телефонів.

Зазначена інформація має бути розміщена банком в місцях, доступних для ознайомлення
вкладників, зокрема, в операційному залі, офіційному сайті банку в мережі Інтернет.».

2. Пункт 5 додатку 2 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Нарахування відсотків за вкладами припиняється в останній день перед початком про-

цедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рі-
шення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною
другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – у день прийняття рі-
шення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).».

Начальник відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення Н.О. Лапаєва

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції

України 21 березня 2016
№413/28543 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» повідомляє, що відповідно до постанови Національної комісії, 
що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 24.03.2016 

№ 420 з 01 квітня 2016 року вводяться нові тарифи на послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

Для споживачів, які приєднані до мереж підприємств з газопостачання та газифікації – диференційовані
тарифи на транспортування природного газу магістральними трубопроводами ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», від-
повідно до територій ліцензованої діяльності підприємств з газопостачання та газифікації, в тому числі:
(див. табл.) Таблиця

Примітки:
Для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних трубопроводів

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» – тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у розмірі 615,10 грн за 1000 куб.м без урахування податку на додану вартість.

Окрім того, ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» надає інформацію про перелік послуг, які надаються споживачам і
включені до тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами: приймання
газу до газотранспортної системи в пунктах входу (на об’єктах видобування, прикордонних газовимірю-
вальних станціях, підземних сховищах газу), забезпечення контролю за обсягами та якістю газу, що на-
дходить; переміщення газу до пунктів виходу за допомогою газоперекачувальних агрегатів та мереж
магістральних газопроводів; забезпечення обліку газу, що передається на газорозподільчих станціях під-
приємств з газопостачання та газифікації, або споживачам, які безпосередньо підключені до магістральних
мереж (споживачі на «прямих трубах»); одоризація газу у випадку потреби; балансування обсягів природ-
ного газу (відповідність між надходженням та споживанням газу).

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає:

1. Головіну Галину Валентинівну, 12.03.1978 р.н., ідентифікаційний номер: 2856011748, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/3355/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Головіної Галини Валентинівни
про стягнення заборгованості, що відбудеться 15 квітня 2016 року о 09.00 год.

2. Ірклієнка Владислава Миколайовича, 21.04.1992 р.н., ідентифікаційний номер: 3371414918, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/5926/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ірклієнка Владислава Ми-
колайовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 15 квітня 2016 року о 09.15 год.

3. Лук’янова В’ячеслава Миколайовича, 18.07.1973 р.н., ідентифікаційний номер: 2686224695, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/6144/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лук’янова В’ячеслава Ми-
колайовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 15 квітня 2016 року о 09.30 год.

4. Сюріна Григорія Вячеславовича, 02.09.1976 р.н., ідентифікаційний номер: 2800408873, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/6129/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Сюріна Григорія Вячеславовича
про стягнення заборгованості, що відбудеться 15 квітня 2016 року о 09.45 год.

5. Полінок Романа Володимировича, 30.07.1989 р.н., ідентифікаційний номер: 3271805934, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/6083/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Полінок Романа Володимировича
про стягнення заборгованості, що відбудеться 15 квітня 2016 року о 10.00 год.

6. Кота Сергія Вікторовича, 31.10.1989 р.н., ідентифікаційний номер: 3281104795, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/6018/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кота Сергія Вікторовича, що відбудеться
15 квітня 2016 року о 10.15 год.

7. Струкову Тамару Павлівну, 10.09.1959 р.н., ідентифікаційний номер: 2180201340, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/6028/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Струкової Тамари Павлівни про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 15 квітня 2016 року о 10.30 год.

8. Кузьміну Тетяну Володимирівну, 26.11.1976 р.н., ідентифікаційний номер: 2808311649, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/6021/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кузьміної Тетяни Володимирівни
про стягнення заборгованості, що відбудеться 15 квітня 2016 року о 10.45 год.

9. Вільданова Тімура Габдулаєвича, 04.08.1987 р.н., ідентифікаційний номер: 3199223132, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/6023/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Вільданова Тімура Габдулаєвича
про стягнення заборгованості, що відбудеться 15 квітня 2016 року об 11.00 год.

10. Чернова Миколи Миколайовича, 21.11.1966 р.н., ідентифікаційний номер: 2443106619, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/6010/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Чернова Миколи Миколайовича
про стягнення заборгованості, що відбудеться 15 квітня 2016 року об 11.15 год.

11. Юр’єва Миколи Олексійовича, 03.08.1964 р.н., ідентифікаційний номер: 2359119390, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/6287/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Юр’єва Миколи Олексійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 05 квітня 2016 року о 09.40 год.

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

Суддя О.М. Попова

Приморський районний суд м. Одеси викликає у судове
засідання Бурлаку Віталія Олександровича, як відповідача у
цивільній справі №522/1049/14ц, за позовом Корнацького
Аркадія Олексійовича до Прокопенка Вадима Ігоровича, Бур-
лаки Віталія Олександровича, Прокопенка Ігоря  Володими-
ровича про стягнення боргу за зустрічним позовом
Прокопенка Вадима Ігоровича до Корнацького Аркадія Олек-
сійовича, треті особи, що не заявляють самостійних вимог:
Бурлака Віталій Олександрович, Прокопенко Ігор Володи-
мирович про визнання договору позики частково недійсним,
та за зустрічним позовом Прокопенка Ігоря Володимиро-
вича до Корнацького Аркадія Олексійовича, треті особи, що
не заявляють самостійних вимог Бурлака Віталій Олексан-
дрович, Прокопенко Вадим Ігорович про визнання поруки
за договором позики припиненою, яке відбудеться 27 квітня
2016 року об 11-30 годині в приміщенні Приморського рай-
онного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, зал №105 (суддя Домусчі Л. В.). У разі неявки відповідача
без поважних причин, справа буде розглянута за його від-
сутності.

Бучацький районний суд Тернопільської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Сивик Миколу
Степановича, місце перебування якого невідоме, останнє
місце проживання — вул. Замкова, 19, м. Бучач Терно-
пільської області, по справі за позовом Сивик Світлани
Василівни до Сивик Миколи Степановича про розірвання
шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 18 квітня
2016 року в приміщенні Бучацького районного суду Тер-
нопільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцке-
вича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У разі неявки, відповідач повинен повідомити
суд про причини.

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

Суддя В. О. Гордєєв

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м.
Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за
позовною заявою Ковальова Анатолія Івановича до Кова-
льової Віри Михайлівни про розірвання шлюбу. Відповідач
Ковальова Віра Михайлівна, мешкає за адресою: м. До-
нецьк, вул. 25-річчя РККА, 14а/67, викликається на
04.04.2016 р. о 09.00 год. до суду, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття до суду вона по-
винна 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 розгля-
нута за її відсутності.

Суддя Владимирська І.М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Іонової О.В. про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі №
233/1187/16-ц — Іонова Олена Вікторівна, 30.10.1967 р.н.,
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Селікатна, буд.40, викликається у судове засідання на
08-00 год. 06 квітня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної
справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськ-
районного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Золотухіної Ва-
лерії Олегівни до Руденок Дмитра Петровича за участю
третьої особи Відділу опіки та піклування Слов’янської мі-
ської ради Донецької області про позбавлення батьківських
прав. Відповідач по справі Руденок Дмитро Петрович, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, місто
Горлівка, вул. Белецького, буд. 156, викликається на 08
квітня 2016 року на 09 годину 00 хвилин до Слов’янського
міськрайонного суду Донецької області (Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

Втрачені документи на човен моделі
«Казанка 5М» з бортовим номером
«КИВ-3354-К», видані на ім’я Зінченка
Віктора Станіславовича, а саме Судновий
білет, технічний талон і Свідоцтво про
придатність малого судна до плавання – 

вважати недійсними.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає у судове засідання на 09 годину 13 квітня 2016 року до Ток-
мацького районного суду (Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська (Леніна), 28, каб. № 10) Уздемир Миколу
Вікторовича, 04.09.1988 р.н., Уздемир Наталю Іванівну, 02.01.1969 р.н., які зареєстровані за адресою: Донецька область,
Старобешівський район, с. Роздольне, вул. Папаніна, 32, як відповідачів у цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» до Уздемир Миколи Вікторовича та Уздемир Наталі Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута в їх відсут-
ність за наявними в справі доказами. Суддя Ушатий І.Г.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Фістик Володимира Вікторовича, Фісенко Олексія Миколайо-
вича як відповідачів у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗ-
ВИТКУ» до Фістик В.В., Фісенка О.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором в судове засідання, яке
відбудеться 05 квітня 2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проводитиме розгляд справи без участі відповідача.
Суддя О.А. Гашинська

 
 
 

№ 
з/п Територія ліцензованої діяльності 

Тариф на транспортування природного газу 
магістральними трубопроводами  

ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”  (крім споживачів, 
власні газопроводи яких безпосередньо 

підключені до магістральних трубопроводів 
(без ПДВ), грн за 1000 м3 

1 ПАТ “Вінницягаз”   19,50 
2 ПАТ “Волиньгаз”  4,70 
3 ПАТ “ Гадячгаз”  231,40 
4 ПАТ “Дніпрогаз”  199,20 
5 ПАТ “Дніпропетровськгаз”  141,40 
6 ПАТ “Донецькоблгаз”  336,90 
7 ПАТ “Житомиргаз”  43,30 
8 ПАТ “Закарпатгаз”  6,10 
9 ПАТ “Запоріжгаз”  311,50 

10 ПАТ “ Івано-Франківськгаз”  6,00 
11 ПАТ “Київгаз”  563,40 
12 ПАТ “Київоблгаз”  165,70 
13 ВАТ “Кіровоградгаз”  140,40 
14 ПАТ “Коростишівгаз”  405,20 
15 ПАТ “Кременчукгаз”  527,60 
16 ПАТ “Криворіжгаз”  440,30 
17 ПАТ “Лубнигаз”  42,90 
18 ПАТ “Луганськгаз”  143,90 
19 ПАТ “Львівгаз”  6,80 
20 ПАТ “Маріупольгаз”  29,20 
23 ПАТ “Мелітопольгаз”  37,10 
24 ПАТ “Миколаївгаз”  6,20 
25 ПАТ “Одесагаз”  394,20 
26 ПАТ “Полтавагаз”  6,00 
27 ПАТ “Рівнегаз”  2,90 
28 ПАТ “Сумигаз”  169,30 
29 ПАТ “Тернопільгаз”  51,50 
30 ПАТ “Тернопільміськгаз”  306,70 
31 ПАТ “Тисменицягаз”  7,50 
32 ПАТ “Уманьгаз”  133,90 
33 ПАТ “Харківгаз”  6,70 
34 ПАТ “Харківміськгаз”  462,40 
35 ПАТ “Херсонгаз”  25,80 
36 ПАТ “Хмельницькгаз”  89,20 
37 ПАТ “Черкасигаз”  368,60 
38 ПАТ “Чернівцігаз”  1,50 
39 ПАТ “Чернігівгаз”  6,50 
40 ПАТ “Шепетівкагаз”  184,90 
41 ДП “Новороздільське ДГХП “Сірка”  6,70 
42 ДП “Монтажник”  55,20 
43 ТОВ “ Газовик”  19,30 
44 ТОВ “ Газпостачсервіс”  6,80 
45 ДП “Кременецьке УПРГ”  37,10 

 Середньозважений тариф на транспортування 
природного газу магістральними трубопроводами 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» 

219,00 
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оголошення

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил
(договірних умов), які є частиною договорів щодо банків-
ського обслуговування клієнтів АТ «УкрСиббанк»:

-ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) РОЗМІщЕННЯ ВКЛАДІВ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті
«Голос України» №58 (4808) від 01.04.2010 з усіма наступ-
ними змінами — доповнюються пунктом наступного змісту:

«Вкладник повідомлений, що відповідно до вимог законо-
давства України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
(далі — Фонд) гарантує кожному вкладнику відшкодування
коштів за його вкладом, але не більше суми граничного роз-
міру відшкодування коштів за вкладами, яка визначена зако-
нодавством України та зазначена на офіційній сторінці  Фонду
в мережі Інтернет  http://www.fg.gov.ua/.

Своїм підписом у Договорі Вкладник засвідчує, що до ук-
ладання цього Договору Вкладник ознайомлений з умовами,
за яких Фонд не відшкодовує кошти за вкладами, та які, в
тому числі зазначені в статті 26 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб», статті 52 Закону України
«Про банки і банківську діяльність», Додатку №2 до «Поло-
ження про порядок інформування громадськості про систему
гарантування вкладів фізичних осіб» та на офіційній сторінці
Фонду в мережі Інтернет  http://www.fg.gov.ua/.

Вкладник повідомлений, що проценти за договором при-
пиняються нараховуватись в останній день перед початком
процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття
Національним банком України рішення про відкликання бан-
ківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених час-
тиною другою статті 77 Закону України «Про банки і
банківську діяльність», — у день прийняття рішення про від-
кликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

Вкладник повідомлений, що вклади в іноземних валютах
гарантуються на тих самих умовах, що і вклади в національній
валюті, однак відшкодування за вкладами відбувається в на-
ціональній валюті України після перерахування суми вкладу
за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановле-
ним Національним банком України на день початку процедури
виведення Фондом банку з ринку та введення тимчасової ад-
міністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про сис-
тему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття
Національним банком України рішення про відкликання бан-
ківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених час-
тиною другою статті 77 Закону України «Про банки і
банківську діяльність», — за офіційним курсом гривні до іно-
земної валюти, встановленим Національним банком України
на день початку ліквідації банку).

Вкладник ознайомлений з Довідкою про систему гаранту-
вання вкладів фізичних осіб, про що свідчить його підпис в
Договорі».

— ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛ-
ЕКСНОГО РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «УКРСИБ-
БАНК», опублікованих в газеті «Голос України», № 164 (4164),
14.09.2007 р. (з усіма наступними змінами) — доповнюються
пунктом 10.10.,

— ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИС-
ТАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ
ОСІБ У НАцІОНАЛЬНІй І ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ В АТ «УКРСИБ-
БАНК», опублікованих в газеті «Голос України» №116 (4366)
від 20.06.2008 (з усіма наступними змінами) — доповнюються
пунктом 12.4.,

Правила (договірні умови) відкриття та обслуговування
банківського рахунку суб’єктів господарювання, відокремле-
них підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представ-
ництв  — клієнтів АТ «УкрСиббанк», опублікованих в газеті
«Голос України» №116 (4366) від 20.06.2008 (з усіма наступ-
ними змінами) — доповнюються пунктом 11.5.,

наступного змісту:
«Клієнт повідомлений, що відповідно до вимог законодав-

ства України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі
— Фонд) гарантує кожному вкладнику відшкодування коштів
за його вкладом, але не більше суми граничного розміру від-
шкодування коштів за вкладами, яка визначена законодав-
ством України та зазначена на офіційній сторінці  Фонду в
мережі Інтернет  http://www.fg.gov.ua/.

Своїм підписом у Договорі-Анкеті Клієнт засвідчує, що до
укладання цього Договору-Анкети Клієнт ознайомлений з
умовами, за яких Фонд не відшкодовує кошти за вкладами,
та які, в тому числі зазначені в статті 26 Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб», статті 52 За-
кону України «Про банки і банківську діяльність», Додатку №2
до «Положення про порядок інформування громадськості про
систему гарантування вкладів фізичних осіб» та на офіційній
сторінці  Фонду в мережі Інтернет  http://www.fg.gov.ua/.

Клієнт  повідомлений, що проценти за договором припи-
няються нараховуватись в останній день перед початком про-
цедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття
Національним банком України рішення про відкликання бан-
ківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених час-
тиною другою статті 77 Закону України «Про банки і
банківську діяльність», — у день прийняття рішення про від-
кликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

Клієнт повідомлений, що вклади в іноземних валютах га-
рантуються на тих самих умовах, що і вклади в національній
валюті, однак відшкодування за вкладами відбувається в на-
ціональній валюті України після перерахування суми вкладу
за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановле-
ним Національним банком України на день початку процедури
виведення Фондом банку з ринку та введення тимчасової ад-
міністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про сис-
тему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття
Національним банком України рішення про відкликання бан-
ківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених час-
тиною другою статті 77 Закону України «Про банки і
банківську діяльність», — за офіційним курсом гривні до іно-
земної валюти, встановленим Національним банком України
на день початку ліквідації банку).

Клієнт ознайомлений з Довідкою про систему гаранту-
вання вкладів фізичних осіб, про що свідчить його підпис в
Договорі-Анкеті».

— Розділ II ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) СПОЖИВЧОГО
КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ АТ «УКРСИББАНК» З
МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ І РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБ-
СЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ РАХУНКІВ, опублікованих в га-
зеті «Урядовий кур’єр» № 117, 3 липня 2014р. (із усіма
змінами і доповненнями) — доповнюється пунктом 6.2.14.
наступного змісту:

«Позичальник повідомлений, що відповідно до вимог за-
конодавства України, Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб (далі — Фонд) гарантує кожному вкладнику відшкоду-
вання коштів за його вкладом, але не більше суми граничного
розміру відшкодування коштів за вкладами, яка визначена за-
конодавством України та зазначена на офіційній сторінці
Фонду в мережі Інтернет  http://www.fg.gov.ua/.

Своїм підписом у Договорі-Анкеті Позичальник  засвідчує,
що до укладання цього Договору-Анкети Позичальник ознай-
омлений з умовами, за яких Фонд не відшкодовує кошти за
вкладами, та які, в тому числі зазначені в статті 26 Закону Ук-
раїни «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,
статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Додатку №2 до «Положення про порядок інформування гро-
мадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
та на офіційній сторінці  Фонду в мережі Інтернет
http://www.fg.gov.ua/.

Позичальник повідомлений, що проценти за договором
припиняються нараховуватись в останній день перед почат-
ком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі при-
йняття Національним банком України рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав,
визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про
банки і банківську діяльність», — у день прийняття рішення
про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

Позичальник повідомлений, що вклади в іноземних валю-
тах гарантуються на тих самих умовах, що і вклади в націо-
нальній валюті, однак відшкодування за вкладами
відбувається в національній валюті України після перераху-
вання суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних
валют, встановленим Національним банком України на день
початку процедури виведення Фондом банку з ринку та вве-
дення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у
разі прийняття Національним банком України рішення про від-
кликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав,
визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про
банки і банківську діяльність», — за офіційним курсом гривні
до іноземної валюти, встановленим Національним банком Ук-
раїни на день початку ліквідації банку).

Позичальник ознайомлений з Довідкою про систему гаран-
тування вкладів фізичних осіб, про що свідчить його підпис в
Договорі-Анкеті».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього пові-
домлення в офіційному друкованому виданні, а саме
30.03.2016 р.

Датою початку дії змін до Правил є 30.03.2016 р.
Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту С.М. Панов

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до
ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) СПОЖИВЧОГО
КРЕДИТУВАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ  АТ «УКРСИББАНК» З
МОЖЛИВІСТЮ ВІДКРИТТЯ ТА РОЗРАХУНКОВО—
КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КАРТКОВИХ (ПОТОЧНИХ)
РАХУНКІВ, опублікованих в газеті «Голос України», № 164
(4414) від 30.08.2008 р., з усіма наступними змінами та
доповненнями (надалі -Правила), наступних змін:

«1. Розділ Правил «Спеціальні терміни, що вико-
ристовуються в Розділі ІІ» доповнити абзацами 11–
13 наступного змісту:

«Програма фінансування енергоефективності в
житловому секторі України (може використовуватись
та має однакове значення  Програма «UREEFF» або
Програма IQ energy) -це програма фінансування, що
розроблена Європейським Банком Реконструкції та
Розвитку (далі -ЄБРР) з метою сприяння приватним
капіталовкладенням в енергоефективність та віднов-
лювану енергетику в Україні шляхом надання ЄБРР під-
тримки у фінансуванні Проектів, що
реалізовуватимуться Позичальниками в рамках Про-
грами «UREEFF», за рахунок внесків наступних Доно-
рів:

—Е5Р -Східноєвропейського партнерства з енергое-
фективності та довкілля;

—SWUK -Фонду співробітництва у сфері енерго -
ефективності та довкілля України Шведського агент-
ства міжнародного розвитку «Sida» та ЄБРР;

-CTF -Фонду чистих технологій,
далі по тексту разом або окремо -Донори.
Умови Програми «UREEFF» викладені у «Термінах та

Умовах кредитів та Грантів Програми IQ energy» 
та розміщені на веб—сайті за адресою: 
https://www.iqenergy24.com.

Проект – заходи, що здійснюються Позичальником
за рахунок отриманого кредиту в рамках  Програми
«UREEFF» з метою підвищення енергоефективності
житла: придбання та встановлення обладнання і мате-
ріалів, що відповідають  найвищим технологічним
стандартам енергоефективності та включені до
«Списку належних матеріалів та обладнання» (далі –
«LEME»), що розміщений на веб—сайті за адресою:
iqenergy.org.ua.

Інвестиційні винагороди – гранти – одноразовий
платіж, сплачуваний ЄБРР Позичальникам  через Банк
за рахунок внесків Донорів в якості заохочення за реа-
лізацію Проекту в рамках Програми «UREEFF».»

2. Підпункт 3.2.2 пункту 3 Розділу І Правил викласти
у наступній редакції:

«3.2.2. Достроково повністю або частково погашати
кредит за Договором. Для дострокового погашення за-
боргованості  за Договором типу А, яким передбачено
ануїтетну схему погашення, Позичальник зобов’язаний
подати Банку заяву на дострокове погашення.».

3. Доповнити Розділ ІІ пунктом 6 «Особливості
споживчого кредитування в рамках Програми «URE-
EFF» наступного змісту, у зв’язку з чим відповідно
змінивши нумерацію:

«6. Особливості споживчого кредитування в рамках
Програми «UREEFF»

6.1. Кредитування Позичальників в рамках Про-
грами «UREEFF»  здійснюється з метою фінансування
реалізації Позичальниками Проектів, за якими в рам-
ках Програми «UREEFF» Позичальникам через Банк
може бути надана фінансова підтримка ЄБРР у вигляді
Інвестиційних винагород за рахунок внесків Донорів. 

При чому фінансова підтримка ЄБРР у вигляді Ін-
вестиційних винагород може бути надана Позичальни-
кам за умови відповідності Проекту, Позичальника та
кредиту кваліфікаційним критеріям, викладеним у
«Термінах та Умовах кредитів та Грантів Програми IQ
energy», що розміщені на веб—сайті за адресою:
https://www.iqenergy24.com.

6.2. Для участі в Програмі «UREEFF» з метою отри-
мання Інвестиційних винагород за реалізацію Проекту
Позичальник зобов’язаний:

-ознайомитись, прийняти та дотримуватись умов
Програми «UREEFF», викладених у «Термінах та Умовах
кредитів та Грантів Програми IQ energy» шляхом реєс-
трації та подання через веб—сайт за адресою:

https://www.iqenergy24.com Форми запиту на здійс-
нення верифікації для отримання Інвестиційної вина-
городи за Програмою «UREEFF»;

-з метою отримання Інвестиційної винагороди від-
крити в Банку картковий рахунок в ЄВРО (якщо до
цього часу ще немає відкритого) та вказати номер
цього рахунку при здійсненні верифікації для 
отримання Інвестиційної винагороди за Програмою
«UREEFF»;

-надати Банку згоду на передачу представникам
ЄБРР і кожному Донору (включаючи, але не обмежую-
чись, консультантами, залученими останнім) інформа-
ції та документів щодо Позичальників, кредитів та
Проектів, включаючи, але не обмежуючись даними про
Позичальника, відомими Банку та/або третім особам,
у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому
числі банківську та комерційну таємницю та/або пер-
сональні дані Позичальника. Підписання Кредитного
договору Позичальником свідчить про надання такої
згоди Позичальником;

-надати представникам ЄБРР та Донорів (вклю-
чаючи консультантів, залучених Донорами) з метою
здійснення моніторингу та верифікації успішної реалі-
зації Проекту необмежений доступ до приміщень, де
знаходяться установки і обладнання Проекту, та за-
писи та/або документи Позичальника, що стосуються
Проекту, а також дозволятиме надання та отримання
представникам ЄБРР та Донорів (включаючи консуль-
тантів, залучених Донорами) всіх бухгалтерських книг,
документів та записів Позичальника, що стосуються
Проекту або кредиту (за єдиної лише умови про те, що
представникам ЄБРР та Донорів надаватиметься По-
зичальнику попереднє повідомлення про це). Підпи-
сання Кредитного договору Позичальником свідчить
про надання такої згоди Позичальником;

-у випадку, коли представниками ЄБРР та/або До-
норів буде встановлено, що Позичальник та/або Проект
не відповідають кваліфікаційним критеріям, викладе-
ним у «Термінах та Умовах кредитів та Грантів Про-
грами IQ energy», на першу вимогу Банку повернути
ЄБРР через Банк виплачену Інвестиційну винагороду.

6.3. У випадку, коли представниками ЄБРР та/або
Донорів буде встановлено, що Позичальник та/або
Проект не відповідають кваліфікаційним критеріям,
викладеним у «Термінах та Умовах кредитів та Грантів
Програми IQ energy», Банк матиме право вчинити дії,
передбачені п. 3.1.2. Правил.»

4. Підпункт 7.2.12. пункт 7 Розділу ІІ Правил ви-
класти у наступній редакції:

«7.2.12. Погашення заборгованості Позичальника
перед Банком  по сплаті комісій та інших платежів, що
передбачені Договором та Тарифами, відбувається у
наступному порядку:

-Комісія за виникнення простроченої заборгованості
за Кредитним договором;

-Комісії за розрахунково—касове обслуговування;
-Додаткові до стандартних процентів (підвищені

проценти за прострочення заборгованості);
-Проценти (стандартні) за користування кредитними

коштами за Кредитним договором;
-Комісії за операції «у розстрочку»;
-Кредитна заборгованість за операціями отримання

готівки;
-Кредитна заборгованість за операціями з оплати

товарів;
-Кредитна заборгованість за операціями «у роз-

строчку»;
Погашення заборгованості за операціями одного

виду здійснюється в залежності від часу виникнення
заборгованості – від найстарішої до найновішої.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього
повідомлення в офіційному друкованому виданні, а
саме 30.03.2016 року.

Датою початку дії змін до Правил є 30.03.2016 року.
Заступник Голови Правління – 
начальник Юридичного 
Департаменту                                            С.М. Панов

Банківська та Генеральна ліцензія №75, видані НБУ 05.10.2011 року. Усі види банківських послуг.

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк» Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»

Цим повідомляємо про скасування довіреностей, ви-
даних Товариством з обмеженою відповідальністю
«Торговельно-Виробнича компанія «Слобода» (код ЄД-
РПОУ 35971443, м. Харків, м-н Повстання, 7/8) за підпи-
сом Лупінської О.А. З дати публікації даного оголошення
просимо вважати скасованими, в тому числі, але не ви-
ключно, довіреності, видані на ім’я: Слюсар Андрій Ми-
колайович, Подус Михайло Олександрович, Савченко
В’ячеслав Анатолійович, Прокоп’єв Костянтин Євгено-
вич, Заєць Жанна Юріївна, Шатова Юлія Вікторівна, Чап-
линський Олександр Володимирович, Кот Тетяна
Вікторівна, Атісков Олег Володимирович, Третяк Кате-
рина Сергіївна, Лень Роман Володимирович, Кружилова
Оксана Генадіївна.

Вважати недійсними договори про надання правової
допомоги (адвокатських послуг), укладених від імені То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Торговельно-
Виробнича компанія «Слобода» (код ЄДРПОУ 35971443,
м. Харків, м-н Повстання, 7/8) за підписом Лупінської
О.А. з наступними, але не виключно, особами: Слюсар
Андрій Миколайович, Подус Михайло Олександрович,
Савченко В’ячеслав Анатолійович, Прокоп’єв Костянтин
Євгенович, Заєць Жанна Юріївна, Шатова Юлія Вікто-
рівна, Чаплинський Олександр Володимирович, Кот Те-
тяна Вікторівна, Атісков Олег Володимирович, Третяк
Катерина Сергіївна, Лень Роман Володимирович, Кру-
жилова Оксана Генадіївна.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до:

Васюти Юрія Миколайовича, Сухинченко Олени Вале-
ріївни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, місце проживання яких невідомо, викликаються
на 10.05.2016 року о 13.00 годині до суду, каб. № 3, для
участі у розгляді справ по суті (234/19974/15-ц).

Ковтун Василя Олексійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, місце проживання
якого невідомо, викликається на 10.05.2016 року о 14.30
годині до суду, каб. № 3, для участі у розгляді справ по
суті (234/2135/16-ц).

Лисенко Максима Геннадійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, місце прожи-
вання якого невідомо, викликається на 10.05.2016 року
о 15.00 годині до суду, каб. № 3, для участі у розгляді
справ по суті (234/2085/16-ц).

Сичави Ірини Борисівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором, місце проживання якої неві-
домо, викликається на 10.05.2016 року о 15.30 годині до
суду, каб. № 3, для участі у розгляді справ по суті
(234/1999/16-ц).

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

Суддя Літовка В.В.

Цим повідомляємо про скасування довіреностей, вида-
них Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-
промислова компанія «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 37191417,
Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Чкаловське, вул. По-
льова, 1) за підписом Кравченка Сергія Петровича. З дати
публікації даного оголошення просимо вважати скасова-
ними, в тому числі, але не виключно, довіреності, видані
на ім’я: Слюсар Андрій Миколайович, Подус Михайло
Олександрович, Савченко В’ячеслав Анатолійович, Про-
коп’єв Костянтин Євгенович, Заєць Жанна Юріївна, Шатова
Юлія Вікторівна, Чаплинський Олександр Володимирович,
Кот Тетяна Вікторівна, Атісков Олег Володимирович, Тре-
тяк Катерина Сергіївна, Лень Роман Володимирович, Кру-
жилова Оксана Генадіївна.

Вважати недійсними договори про надання правової до-
помоги (адвокатських послуг), укладених від імені Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Агропромислова
компанія «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 37191417, Харківська
обл., Чугуївський р-н, смт Чкаловське, вул. Польова, 1) за
підписом Кравченка Сергія Петровича з наступними, але
не виключно, особами: Слюсар Андрій Миколайович,
Подус Михайло Олександрович, Савченко В’ячеслав Ана-
толійович, Прокоп’єв Костянтин Євгенович, Заєць Жанна
Юріївна, Шатова Юлія Вікторівна, Чаплинський Олександр
Володимирович, Кот Тетяна Вікторівна, Атісков Олег Во-
лодимирович, Третяк Катерина Сергіївна, Лень Роман Во-
лодимирович, Кружилова Оксана Генадіївна.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/1495/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Вепрєва Ігоря Аркадійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 14 квітня 2016 року о 08 год. 45 хв. в при-
міщенні 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 Вепрєва Ігоря Аркадійовича,  як відпо-
відача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа за позо-
вом публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості:
№310/1969/16-ц  до Шандро-Дзема Олени Іванівни.

Розгляд  справи призначено на 14.04.2016 року на 08
год. 15 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб.502,  суддя Петягін В.В., тел. 3-63-75.         

Суд викликає як відповідача Шандро-Дзема Олену
Іванівну. 

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

У Подільському районному суді м. Києва 31 травня 2016 року о 09 год. 00 хв.

під головуванням судді Богінкевич С.М. буде розглядатись цивільна справа за по-

зовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Багінського Віталія

Олеговича про стягнення заборгованості. 

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання обов’язкова.

Краснопільський районний суд Сумської області викликає Латонова Євгена Петровича,
03.12.1972 р.н, мешканця с. Славгород, вул. Шумейка, 4, Краснопільського району Сумської
області, ІПН 2663506275, як відповідача у справі № 578/63/16-ц, провадження № 2/578/52/16
за позовом ПАТ КБ «Привтбанк» до Латонова Євгена Петровича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, для участі у розгляді справи, який відбудеться 06.04.2016 року о
09.00 год.

Наслідки неявки передбачено ст. 169 ЦПКУ.
Адреса суду: 42400, Сумська область, смт Краснопілля, вул. Вокзальна, 18.

Суддя А.С. Щербина

Втрачений судновий білет на мо-
торне прогулянкове судно моделі
«Афаліна-375», ідентифікаційний
номер 002, з бортовим реєстраційним
номером БДУ-0030-К, власник Кузнє-
цов Віктор Володимирович,

вважати недійсним.
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Сватівський  районний суд Луганської обл. викликає
відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:

08.04.2016 року
14:00 Санжаревський Олександр Вікторович (ци-

вільна справа 426/6978/15-ц).
Суддя Гашинський М.А.

09:00 Письменськов Євген Павлович (цивільна справа
426/7121/15-ц).

У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України. 

Суддя Река А.С.
Троїцький  районний суд Луганської обл. викликає

відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:

19.04.2016 року
09:30 Острєцов Віктор Васильович (цивільна справа

433/316/16-ц).
09:30 Кожушко Марія Миколаївна (цивільна справа

433/327/16-ц).
09:30 Нагервадзе Олена Леонідівна (цивільна справа

433/302/16-ц).
09:30 Абраменко Людмила Василівна (цивільна

справа 433/271/16-ц).
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд роз-

глядатиме справу без їхньої участі на підставі ст. 169
ЦПК України. 

Суддя  Суський О.І.

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Андреєву Ніну Веніамінівну в судове засідання
як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 08 квітня 2016 року о
12 год. 00 хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10, смт
Сахновщина Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О.С. Зимовський

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Говді Бориса Штифановича в судове засідання
як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 07 квітня 2016 року о
14 год. 30 хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10, смт
Сахновщина Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.С. Зимовський

Асатрян Артак Юрікович, 18.10.1982 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: 24340, Він-
ницька область, Тростянецький район, с. Глибочок, вул.
Глибочанська, 9/1, викликається до Тростянецького ра -
йонного суду Вінницької області як відповідач по цивіль-
ній справі за позовом Поліщук Надії Василівни до
Асатряна Артака Юріковича. Судове засідання відбу-
деться 11 квітня 2016 року о 13.00 год. в приміщенні
суду за адресою: Вінницька область, Тростянецький
район, смт Тростянець, вул. Соборна, 21. У разі неявки
відповідача до суду справу буде вирішено на підставі на-
явних у ній даних чи доказів.

Суддя Волошин І. А.

Макарівським районним судом Київської області ви-

несено заочне рішення від 18.02.2016 року, яким по-

зовну заяву Михальченко Людмили Вікторівни до Цуман

Сергія Миколайовича, Шульга-Цуман Галини Степанівни,

третя особа: Макарівське відділення Державного депар-

таменту у справах громадянства і міграції та реєстрації

фізичних осіб, про позбавлення права користування

жилим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем

проживання задоволено.

Суддя А.В. Косенко

Трускавецький міський суд Львівської області, який
знаходиться за адресою: м. Трускавець, вул. І. Мазепи,
21/1, викликає як відповідача Вітюковську Наталію Джа-
маліївну у цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа Банк» до Вітюковської Наталії
Джамаліївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання буде проводитись 05.04.2016 року о
10 год. 00 хв. у приміщені Трускавецького міського суду.

У випадку вашої неявки розгляд справ буде проводи-
тись без вашої участі на підставі наявних в ній матеріалів
та доказів.

У випадку неможливості явки до суду ви зобов’язані по-
відомити суд про причини своєї неявки.

Суддя Т.В. Василюк

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Наливайка Дмитра Валентиновича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідач по справі Наливайко Дмитро Валентинович,
що проживає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве,
смт Карло-Марксове, вул. Шкільна, 15 а, викликається до
суду на 04.04.2016 р. на 10-30 год. за адресою: м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 210, 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.

Суддя Н. З. Полтавець 

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
повідомляє, що 22 квітня 2016 року о 08 годині 50 хвилин у при-
міщенні Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська,
11, перший поверх, зал № 9, розглядатиметься цивільна справа
за позовом Сєрової Наталії Леонідівни до Сєрова Сергія Анато-
лійовича про розірвання шлюбу, стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини та аліментів на утримання
дружини.

У судове засідання викликається як відповідач Сєров Сергій
Анатолійович.

У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його
відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані повідомити
суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Мелещенко Л.В.

Літинський районний суд Вінницької області викликає
як відповідача Піскуна Анатолія Петровича, 15.10.1955
р.н., який проживає за адресою: с. Кожухів, вул. Шля-
хова, 2б/14 Літинського району Вінницької області, по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приват Банк» до Піскуна
Анатолія Петровича про стягнення заборгованості.
Справа слуханням призначена на 05.04.2016 року об 11
годині 00 хвилин в приміщенні Літинського районного
суду: смт Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 30, суддя Сіль-
ченко О.В., каб. 2. У разі неявки Піскуна Анатолія Петро-
вича справу буде розглянуто на підставі наявних доказів.

Суддя Сільченко О.В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гасинець (Тополь-
ської) Марини Сергіївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач у справі Гасинець (Топольська) Марина Сер-
гіївна, що мешкає за адресою: м. Соледар Донецької об-
ласті, вул. Пушкіна, 2, кв. 7, викликається на 12.00 годину
5 квітня 2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді
вказаної справи по суті. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки. В разі неявки відповідача відповідно до ч. 4 ст. 169
ЦПК України справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.М. Павленко

У провадженні Вижницького районного суду Чернівець-
кої області знаходиться цивільна справа № 713/305/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Любової Наталі Ми-
колаївни про стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи повторно призначений об
11.00 год. 04 квітня 2016 року у приміщенні Вижницького
районного суду Чернівецької області по вул. Українська,
13, м. Вижниця, Чернівецька область, суддя Пилип’юк І.В.

Суд викликає як відповідача по справі Любову Наталю
Миколаївну, 14.11.1977 року народження, останнє відоме
зареєстроване місце проживання: с. Чорногузи Вижниць-
кого району Чернівецької області. Явка до суду є обов’яз-
ковою, у разі неявки відповідача справа розглядатиметься
за наявними матеріалами.

Суддя І.В. Пилип’юк

Козелецький районний суд Чернігівської області ви-
кликає як відповідача Карпенка Богдана Володимиро-
вича, 14 березня 1982 року народження, останнім
відомим місцем проживання якого є: м. Остер, вул.
Птухи, б. 27-а, кв. 12 Козелецького району, Чернігів-
ської області, в судове засідання на 09.30 годину 
8 квітня 2016 року (17000, смт Козелець, вул. Леніна, 7,
Чернігівської області) у справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» м. Дніпропетровська до Карпенка Богдана Во-
лодимировича про стягнення заборгованості за
кредитом.

Суддя Соловей В.В.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Круковського Петра Володимировича, 01.10.1973
року народження, який проживав: м. Чернівці, вул.
Галицького, 20/2, як відповідача по справі за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборго-
ваності.

Розгляд справи відкладено на 18.04.2016 року о
10.30 годині у приміщенні Садгірського районного
суду: м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у вашу
відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Тріска А.І.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Го-
ловченка Юрія Валентиновича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором у розмірі 90437,03
гривень.

Відповідач Головченко Ю.В. викликається до каб. 
№ 18 суду на 14 квітня 2016 року о 08 годині 15 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутність за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О.В.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає

Бєляєву Олену Володимирівну, 21.12.1980 року народ-

ження, як обвинувачену на 10.30 годину 06 квітня 2016

року по кримінальному провадженню № 644/10913/15-к;

№/п 1-кп/644/33/16 у відношенні Бєляєвої Олени Володи-

мирівни, обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбаче-

них ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Харків, просп. Архітектора

Альошина, 7, каб. № 16.

Голова суду Черняк В.Г.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 14 квітня
2016 року о 16.00 годині буде проведено судове засі-
дання у цивільній справі № 310/1350/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний екс-
портно-імпортний банк України» в особі Філії AT «Укрек-
сімбанк» в м. Києві до Барчука Дениса Володимировича
про стягнення заборгованості.

Суд викликає Барчука Дениса Володимировича як
відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі не-
явки відповідача судове засідання буде проведене за на-
явними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

Дарницький районний суд м. Києва викликає Кори-
тову Наталію Анатоліївну, 16.10.1962 року народження,
за відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУДМС
у м. Києві та Київській області зареєстрованою не зна-
читься, як відповідача в судове засідання по справі за
позовом Коритова Юрія Олександровича до Коритової
Наталії Аналіївни про розірвання шлюбу, яке відбудеться
під головуванням судді Лужецької О.P., 27 квітня 2016
року о 13 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,
5-А, зал. 103.

З опублікуванням оголошення відповідач Коритова
Наталія Анатоліївна вважається повідомленою про
місце, дату та час судового розгляду справи.

Суддя О.Р. Лужецька

Володарський районний суд Донецької області (87000,
смт Нікольське, пров. Ярослава Мудрого, 3) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кучугури
Вячеслава Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Кучугура  Вячеслав Миколайович,
який мешкає: Донецька область, Володарський район, смт
Нікольське, вул. Підгірна, 106, викликається на 08 квітня
2016 року о 10.30 год. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача він по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Доценко С.І.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 04 квітня
2016 року о 10.00 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Леніна, буд. 28, Кос-
тюк Тамару Миколаївну (останнє відоме місце
проживання: 71701, Запорізька область, м. Токмак,
вул. Революційна, 21/90) як відповідача в цивільній
справі № 328/725/16-ц за позовом Жадько Миколи
Григоровича, в особі представника адвоката Маляр
Наталії Володимирівни до Костюк Тамари Миколаївни
про визнання права власності на нерухоме майно. 

Суддя Петренко Л.В.

Оголошення 
ПАТ «Харківська муніципальна

страхова компанія»
У зв’язку із втратою бланків договорів/полісів

страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, вва-
жати недійсними наступні бланки полісів:
АІ/8458621, АІ/8458623, АІ/8458627, АІ/8458628,
АІ/8458629, АІ/8458630 (Наказ № 6 від
24.03.2016 р.).

Абдоллахогли Асгар, Деснянський районний суд

м. Києва (м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 40) по-

вторно викликає Вас у судове засідання на

12.04.2016 року о 14 год. 00 хв. для участі у розгляді

цивільної справи за позовом Абдоллахогли І. С. до

Абдоллахогли Асгара про розірвання шлюбу та стяг-

нення аліментів. У разі вашої неявки справу буде

розглянуто без Вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Гнат Тетяну Вікторівну, останнє відоме місце
проживання якої за адресою: м. Чернівці, просп. Не-
залежності, 78/35, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом Крицкалюк Т. В. до
Гнат Т. В., Крицкалюк Ю. Я. про виселення із само-
стійно зайнятого житлового приміщення на 10 го-
дину 00 хвилин 05 квітня 2016 року за адресою: 
м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, каб. №13. У разі
неявки відповідача в судове засідання справу буде
розглянуто у його відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Голова суду М. І. Данилюк

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Ліхтанської Н.П. знаходиться цивільна справа за по-
зовом ПАТ «ВТБ БАНК» до Нестеренко Володимира Лео-
нідовича про розірвання договору оренди та звільнення
від сплати орендної плати.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину 
20 хвилин 20 квітня 2016 року в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.502.

Суд викликає як відповідача Нестеренко Володимира
Леонідовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Суддя Н. П. Ліхтанська

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що слухання цивільної справи за позо-
вам ПАТ КБ «ПриватБанк» до Платова Сергія Семе-
новича про стягнення заборгованості, призначено на
07.04.2016 року на 08-20 год., резервна дата —
12.04.2016 року на 08-20 год. за адресою суду: 
м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Доброволь-
ського, 2 (2 поверх). Сторонам по справі пропону-
ється надати документальні підтвердження. При собі
мати паспорт. Явка відповідача обов’язкова.

Суддя Руденко Л. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що слухання цивільної справи за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зуєва Сергія Володи-
мировича про стягнення заборгованості призначено
на 07.04.2016 року на 08-00 год., резервна дата —
12.04.2016 року на 08-00 год. за адресою суду: 
м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Доброволь-
ського, 2 (2 поверх).

Сторонам по справі пропонується надати доку-
ментальні підтвердження. При собі мати паспорт.
Явка відповідача обов’язкова.

Суддя Руденко Л. М.

Деснянський районний суд м. Києва викликає  як
відповідачів Барановського Романа Валерійовича та
Барановську Лілію Олександрівну в судове засі-
дання, яке відбудеться 06 квітня 2016 року о 15-30
год. за адресою: 02225, м. Київ, пр-т Маяковського,
5-в, каб. № 32, для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Барановського Романа
Валерійовича, Барановської Лілії Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Є. П. Смирнова

Хортицький районний суд м. Запоріжжя (пр. Юві-
лейний, 33, каб. 8) викликає у судове засідання, яке
відбудеться 12.04.2016 року о 09:30 год. у каб. № 8,
відповідача Чечет Сергія Вікторовича за позовом Го-
лікової (Чечет) Любові Юріївни про позбавлення
батьківських прав.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами.

Суддя Л. Г. Салтан

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідом-
ляє відповідача Прус Станіслава Станіславовича, що ци-
вільна справа за апеляційною скаргою Шопіна С.С. 
на рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду
м. Дніпропетровська від 01 лютого 2016 року за позовом
Шопіна С.С. до Прус С.С, Іванової Н.М., Ємця О.С., Орє-
хової Є.Д. про визнання договору купівлі-продажу квар-
тири недійсним призначена до розгляду в Апеляційному
суді Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул.
Харківська, 13) на 11 годину 00 хвилин 20 квітня 2016
року.

У разі неявки відповідача у судове засідання, справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя С. П. Котушенко

Київський районний суд м. Одеси викликає Лап-
тєву (Журавську) Олену Володимирівну та Журав-
ського Сергія Івановича як відповідачів у цивільній
справі № 520/9604/14-ц за позовом ПАТ «Імексбанк»
про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 04.04.2016 року о
10:00 хвилин під головуванням судді Прохорова П.А.
в приміщенні Київського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, зала суду
№244. Явка відповідачів обов’язкова. У випадку їх
неявки в судове засідання справа може бути розгля-
нута за їх відсутності.

Суддя П. А. Прохоров

Київський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідача Зарецького Василя Григоровича по справі
№520/2560/16-ц за позовом Соловйова Юрія Воло-
димировича до Зарецького Василя Григоровича,
третя особа Одеська товарна біржа про поновлення
строку на звернення до суду, про визнання договору
купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 13.04.2016 р. о 10
годині 30 хвилин у судді Луняченка В.О. в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Бе-
ганської Алли Григорівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідач по справі Беганська
Алла Григорівна (зареєстрована за адресою: м. Донецьк,
пр. Ленінський, буд. 31, кв. 94) викликається на 12 квітня
2016 року на 08.50 год. до суду, каб. № 8, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. Г. Геря



www.ukurier.gov.ua УрЯдОвий КУр’єр20

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 

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008,  Київ,  вул. Садова,  1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,  
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,

п’ятницю та суботу
Зам. № 46697. Тираж 21886

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,  

04073,  Київ,  вул. Марка Вовчка,  12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

поГода на завтра

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 31 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +1   +6    +10 +15
Житомирська +1   +6    +10 +15
Чернігівська 0   +5      +8 +13
Сумська 0   +5      +7 +12
Закарпатська +5 +10    +14 +19
Рівненська +1   +6    +10 +15
Львівська +4   +9    +12 +17
Івано-Франківська +4   +9    +13 +18
Волинська +1   +6    +10 +15
Хмельницька +1   +6    +12 +17
Чернівецька +4   +9    +13 +18
Тернопільська +2   +7    +12 +17
Вінницька +1   +6    +14 +19

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1     +6   +10  +15
Кіровоградська +1     +6   +12  +17
Полтавська +1     +6   +10  +15
Дніпропетровська +1     +6   +10  +15
Одеська +4     +9   +15  +20
Миколаївська +2     +7   +13  +18
Херсонська +2     +7   +10  +15
Запорізька +1     +6   +10  +15
Харківська +1     +6      +7  +12
Донецька +1     +6      +8  +13
Луганська +1     +6   +10  +15
Крим +4     +9   +12  +17
Київ +3     +5   +12  +14

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Скотчмобіль успішно
пройшов випробування

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ВЛАСНИМИ РУКАМИ. Олексій Ганшин із Черкас створив незви-
чайний транспортний засіб — скотчмобіль. У ньому він пересува-
ється містом та околицями Черкас. Основою для диво-машини по-
служив триколісний велосипед Універсал-2. Замість мотора в ма-
шини педалі. Звичайну веломашину винахідник оснастив трубчас-
тим каркасом, який скріпив стрічкою з пластикових пляшок. Кузов
зробив зі скотчу та плівки для обклеювання меблів. Дно скотчмобі-
ля затягнув лавсановою тканиною.

Оригінальний транспорт інженер укомплектував ліхтарем, спідо-
метром і анемометром. За словами майстра, в салоні машини до-
сить тихо і тепло, при цьому сліпа зона становить не більш як 4 мет-
ри. Комфортна швидкість оригінальної машини — 25 км/год, а маса
не перевищує 34 кілограми. Власник уже встиг зробити досить три-
валі пробні виїзди, подолавши сотні кілометрів. Надалі він планує
удосконалити свою модель, аби зробити її ще зручнішою в експлуа-
тації.

Контрабандні пілотки
до Росії не потраплять

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ПРАВОПОРЯДОК. Майже одночасно на різних ділянках україн-
сько-російського кордону правоохоронці Сумщини запобігли кон-
трабанді товару і продукту з одним числівником — півтори тисячі.

Спершу прикордонники виявили таку кількість військових піло-
ток часів СРСР, які намагався вивезти до Росії один з провідників
потяга сполученням Миколаїв — Москва. Армійські атрибути він за-
маскував у робочому тамбурі під стелею вагона. Але схованка вия-
вилася ненадійною.

Трохи згодом на білопільській ділянці за півтора кілометра від
кордону правоохоронці зупинили порушника, який перетнув дер-
жавну лінію з російської території на… армійському всюдиході.
Щоправда, зловмисник встиг накивати п’ятами, але правоохоронці
виявили в кузові півтори тонни спирту в каністрах на півмільйона
гривень.

В обох випадках контрабанду вилучено, складено відповідні про-
токоли, які буде «оцінено» в суді.

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Перемог у товариських
матчах замало — хочеть-

ся  футбольного видовища і
команди, здатної розворуши-
ти  серця вболівальників. Та-
кий загальний настрій після
понеділкового мінімального
виграшу підопічних Михайла
Фоменка у другому товари-
ському матчі в межах підго-
товки до Євро-2016. Михайло
Фоменко, як і обіцяв, виставив
на гру з Уельсом усіх най-
сильніших. Здивувати могла
хіба що поява в основі молодо-
го Коваленка, та він каші не
зіпсував і став однією з най-
помітніших фігур на полі. Гол
українці забили після стан-
дарту, який заробив саме пів-
захисник «Шахтаря». Ротань
виконав м’який навіс, а Ярмо-
ленко в дотик з розвороту
точно пробив у близький кут.

Загалом перша половина
гри пройшла з мінімумом не-
безпечних моментів. В Уельсу
єдину можливість відзначи-
тися не використав Лоуренс,
який пробив вище воріт з-за
меж штрафного. В України
Коваленко після закидання з
глибини опинився перед гол-
кіпером, але трохи не дотяг-
нувся до м’яча, щоб перепра-
вити його повз воротаря.

Після перерви команди
знов обмінялися небезпечни-
ми випадами: атака Уельсу
призвела до штрафного у бік
воріт П’ятова, українці від-
повіли проривом Ярмоленка
на фланзі та пасом до воріт,
де на м’яч очікував Зозуля,
однак комбінацію українців
перервав голкіпер валійців
Хеннесі.

Михайло Фоменко зробив у
звітному матчі лише одну за-
міну: в центрі поля Сидорчук
змінив Ротаня.

Другий тайм українці про-
вели більш розкуто завдяки
більшій кількості відкритих
зон на половині Уельсу. Грав-
ці збірної України активно
використовували фланги, на
яких проривалися Зозуля та
Ярмоленко, у центрі впевнено
почувався Коваленко.

Наприкінці зустрічі гості
таки створили кілька гострих
атак і завдали два удари, що
могли призвести до взяття
воріт П’ятова, однак завдяки
його майстерності ворота на-
шої команди залишилися не-
доторканими.

Тож збірна України здо-
була першу перемогу над
Уельсом за всю історію зус-
трічей із цією командою. По-
зитивний результат має до-
дати впевненості гравцям на-
ціональної збірної для вдалої
підготовки до континенталь-
ної першості, вважають оп-
тимісти. Песимісти ж  вказу-
ють тренерському штабові
на численні огріхи і головне

— нема видовищної гри. Го-
ловний тренер української
збірної Михайло Фоменко,
підбиваючи підсумки про-
тистояння, також наголосив,
що в команди поки що вихо-
дить не все.

«Поки що рано моделювати
гру на Євро, є ще два місяці.
Просто провели контрольну
зустріч. Важливо було не за-
знати травми. Як правило,
чимось задоволений, а чи-
мось ні. Замін не було, тому
що я вирішив дати цим хлоп-
цям дограти до кінця. Оцінюю
цей матч на четвірку», — ска-
зав М. Фоменко на прес-кон-
ференції. Він зауважив, що
порівнювати  суперника, з
яким грали в понеділок, зі
збірною Північної Ірландії —
одним із суперників українців
у груповому турнірі європей-
ської першості, не варто. 

Помічник головного трене-
ра збірної України Андрій
Шевченко не був оригіналь-
ним і також оцінив дії своїх
підопічних у матчі проти
Уельсу на четвірку.

«У нас був непростий су-
перник. Вони дуже правильно
пересувалися, не давали про-
стору. Такий сучасний фут-
бол — ми це побачили. Усі
одинадцять гравців повинні
правильно рухатися і не дава-
ти розвивати атаки, скорочу-
вати простір. Сьогодні нашим
завдання передусім було ду-
же грамотно зіграти в плані
компактності. Нам вдалося. А
щодо реалізації... Звісно, мо-
ментів особливо не було.
Страждає у нас вихід з оборо-
ни в атаку. Та нічого, є над чим
працювати», — висловив спо-
дівання А. Шевченко у після-
матчевому флеш-інтерв’ю.

Асистент Михайла Фомен-
ка прокоментував те, що го-
ловний тренер зробив лише
одну заміну: «Хотілося поди-
витися на саме цих п’ятьох у
середині поля. Усе-таки в ос-
танні 10 хвилин проти Кіпру
команда здала дуже сильно і
дозволила суперникові ство-
рити кілька моментів. Сьогод-
ні ми вирішили дограти цим
самим складом до кінця. І в
суперника моментів майже не
було».

А ось президент Федерації
футболу України Андрій Па-
велко на Євро-2016 очікує ін-
шого футболу від національ-
ної збірної України.

«Це товариські ігри, хоч є
статистика. Ми у Кіпру до
цього не вигравали — підпра-
вили трохи статистику. Розу-
міємо, наскільки для наших
хлопців й інших збірних важ-
ливі ці матчі. Важливо не за-
знати травм, побачити всіх
гравців, які можуть посилити
збірну.

Ми побачили кілька дебю-
тів. З Кіпром була трохи гір-
ша гра, з Уельсом ми побачи-
ли вже більш осмислені й ці-
каві епізоди. Для тренерсько-
го штабу це хороший матері-
ал, щоб вивчити всі наші
можливості й підготуватися
до фінального збору, де по-
чнеться серйозна підготовка
до Євро-2016. Там ми чекаємо
від команди на інший футбол,
тому що буде вже інша само-
віддача, інша атмосфера. Ми
вболіватимемо за команду, і
важливо, щоб команді пере-
далися всі емоції уболіваль-
ників».

У Франції чекаємо 
від збірної іншого футболу
ЄВРО-2016. Попри обіцяні експерименти, тренери
зосередилися на стабілізації гри основного складу 

РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО. За
доброю традицією, в день матчу
національної збірної команди Ук-
раїни на футбольному полі та-
кож зустрічаються вболівальни-
ки обох країн-суперниць. Цього
разу українську команду було
підсилено гравцями збірної ве-
теранів, які напередодні гри за-
вітали до київського військово-
клінічного госпіталю. Вони по-
спілкувалися з військовослуж-
бовцями, що перебувають на лі-
куванні та реабілітації після по-
ранень, яких вони зазнали під
час бойових дій на сході України.

Представники збірної ветера-
нів та легенди вітчизняного фут-
болу Сергій Ковалець, Іван
Яремчук та Олег Саленко заві-
тали до хлопців із подарунками,

презентувавши їм футболки,
м’ячі та інші приємні сувеніри.
Такі візити дуже важливі для на-
ших героїв, оскільки їм конче по-
трібна психологічна підтримка та
комфортне повернення до ци-
вільного життя, вважає Сергій
Ковалець. «Ми провідали лю-
дей, які ризикують життями за-
ради нашої держави. Справило
враження, що бійці мають віру в
те, що вони роблять. Ми їм за це
вдячні й маємо надію, що війна,
яка триває, незабаром закін-
читься, а наші захисники будуть
живі й здорові».

Сама товариська гра, яка від-
булася на столичному стадіоні
«Локомотив», завершилася
дружньою нічиєю 3:3, повідом-
ляє прес-служба ФФУ.

Футбольні ветерани
провідали героїв АТО

ТАБЛО «УК»
28 березня

Київ. НСК «Олімпійський».  
Товариська гра 
Україна — Уельс — 1:0
Гол: Ярмоленко (28). 

У форварда  Романа Зозулі, який активно забиває за «Дніпро», у понеділок з моментами
не склалося
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