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Цивільні заручники: 
життя після полону

ЦИТАТА ДНЯ

ЯН ТОМБІНСЬКИЙ:

Аграрії нарощують 
рентабельність 

АПК. Торік сільгосппідприємства, попри девальвацію націо-
нальної валюти, отримали рекордну суму чистого прибутку — 
89,5 мільярда гривень. У доларовому еквіваленті їхній чистий 
прибуток становив $4,1 мільярда, а позаторік — 2014-го — 3 
мільярди доларів. Тож у 2015 році прибуток зріс у гривнях у 2,5 
раза, а в доларах — в 1,4 раза.

«Зростання закупівельних цін на сільськогосподарську про-
дукцію певним чином компенсувало зростання вартості вхід-
них ресурсів та забезпечило прибутковість сільського госпо-
дарства на рівні 45,9%. Це найкращий показник за останні 10 
років», — зазначає профільний міністр Олексій Павленко.

Найприбутковішими культурами традиційно були соняшник 
(80,3%), ріпак (44%), зернові та зернобобові (43,2%), соя (38,4%). 
Загальна ж рентабельність рослинництва становила 50,9%. Ана-
логічний показник тваринництва становить 22,6%. Тут, повідо-
мляє прес-служба Мінагрополітики, застосування компенсатор-
них механізмів та пільг — чи не єдиний спосіб підтримати галузь. 

ЦИФРА ДНЯ

8,503 млрд м3  
природного газу залишилося 

на початок цього тижня в підземних 
сховищах.  Середньодобовий обсяг 

відбору становить близько 19 млн м3 

«Асоціація — 
це інструмент 

допомоги Україні 
подолати кризу. 
Це багаторічна 

програма».

ДІЛОВЕ ЖИТТЯ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі 
органами реєстрації інформації до Єдиного 
державного демографічного реєстру»

Глава Представництва Євросоюзу в Україні 
про суть угоди, яка безвідносна до внутрішньої 
ситуації в країні

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

ГОСТРА ТЕМА. Якщо військовими, які повертаються з катівень 
терористів, активно опікується держава, то мирні люди 
зазвичай залишаються наодинці зі своїми проблемами
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ДОКУМЕНТИ

Підприємці Слов’янська 
не гребують почистити 
на удачу черевик 
на монументі своїм 
попередникам із 1990-х



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

ДОКУМЕНТИ

Провiдний державний iнспектор з охорони праці 630—659
Державний iнспектор з охорони праці 578—607».

Примітка.  Посада адміністратора вводиться у структурних підрозділа х Київсь-
кої та Севастопольської міських держадміністраціях.  
Посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних орга-
нів центральних органів виконавчої влади встановлюються за групою 
за оплатою праці з урахуванням загальної чисельності населення об-
ластей, на територію яких поширюється юрисдикція міжрегіонально-
го територіального органу.».

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16 березня 2016 р. № 172-р 
Київ

Про перейменування 
Чернігівського національного педагогічного 

університету імені Т. Г. Шевченка
1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки про перейменуван-

ня Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевчен-
ка в Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Витрати, пов’язані з перейменуванням зазначеного Університету, здійснити 
в межах коштів державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і нау-
ки для підготовки кадрів.

2. Взяти до відома, що студенти Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т. Г. Шевченка продовжують навчання в Національному уні-
верситеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

3. Це розпорядження набирає чинності одночасно з Указом Президента 
України щодо збереження за Університетом, перейменованим відповідно до 
пункту 1 цього розпорядження, статусу національного.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

оголошення     ✦     оголошення
Підозрюваний Головещенко Ігор Васильович, що проживає за 

адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 
24-В, кв.91, відповідно до вимог статтей 133, 135 КПК України, вам 
необхідно з’явитися 08.04.2016 до військової прокуратури Черні-
гівського гарнізону за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 57 (те-
лефон: 04622-3-31-13) для проведення процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42016270320000011 за підозрою вас у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Підозрюваний Кухарішен Андрій Іванович, що проживає за адре-
сою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Сімферопольське шосе, буд. 24-В, 
кв. 35, відповідно до вимог статтей 133, 135 КПК України, вам необ-
хідно з’явитися 08.04.2016 до військової прокуратури Чернігівсько-
го гарнізону за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 57 (телефон: 
04622-3-31-13) для проведення процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 42016270320000011 за підозрою вас у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.408 КК України.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає у судове засідання як 
відповідача Водяника Анатолія Дмитровича по цивільній справі за позо-
вом Котолова Бориса Михайловича до Водяника Анатолія Дмитровича 
про визнання недійсним договору дарування будинку та земельної ді-
лянки, засідання відбудеться 08 квітня 2016 року о 12 годині 00 хвилин.

Засідання відбудеться в приміщенні Соснівського районного суду 
м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, в кабінеті № 220.

Ваша явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розглядатися 
без участі відповідача.

Суддя Т.Є. Троян

Додаток 3 до Порядку
Аркуш № __

ВІДОМОСТІ 
про зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб

Поряд-
ковий 
номер

Прізвище Ім’я По батькові Дата 
народження Дата смерті Місце 

народження

Унікальний номер запису 
в Єдиному державному 
демографічному реєстрі

Стать Дата зняття з 
реєстрації

Адреса, з якої 
здійснено зняття з 

реєстрації

Громадян-
ство

Реквізити документів, наданих особою

вид серія номер дата видачі уповноважений 
суб’єкт, що видав дійсний до

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

______________________________________________________________________________________ МП _________________ ____________________________________________________
(повна назва посади уповноваженої особи органу реєстрації)  (підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_____________ 20 ___ року
Вимоги до заповнення

Графи заповнюються українською мовою, великими літерами (шрифт Times 
New Roman).

Графи 2—4: у разі відсутності будь-якої складової імені проставляється 
«—».

Графи 5, 6, 10: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД — день, 
ММ — місяць, РРРР — рік, у разі відсутності будь-якої складової зазначаєть-
ся відповідно ХХ.ХХ.ХХХХ.

Графа 7: відомості про місце народження зазначаються згідно з докумен-
том, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або документом, до яко-
го вносяться відомості про місце проживання. Наприклад: Київська область, 
Броварський район, село Калинівка.

Графа 8: заповнюється у разі наявності в особи даного номера.

Графа 9: стать зазначається літерами «Ж» — жіноча або «Ч» — чоловіча.
Графа 11: зазначаються область, район, місто/населений пункт, номер бу-

динку, корпусу, квартири/кімнати. Наприклад: Київська область, Броварський 
район, смт Калинівка, вулиця Селянська, будинок 5, квартира 3.

Графа 12: заповнюється згідно з поданим документом заявника та згідно з 
класифікатором кодів держав відповідно до ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв 
країн світу».

Графа 13: тип документа зазначається згідно з такими скороченнями:
СВ — свідоцтво про народження;
ПГУ— паспорт громадянина України;
ТПГУ — тимчасове посвідчення громадянина України;
ППП — посвідка на постійне проживання в Україні;
ПТП — посвідка на тимчасове проживання в Україні;

ПБ — посвідчення біженця;
ПДЗ — посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
ПТЗ — посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;
ДЗЗ — довідка про звернення за захистом в Україні.
Графи 14 і 15: заповнюються відповідно до поданих документів без скоро-

чень.
Графа 16: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД — день, ММ 

— місяць, РРРР — рік.
Графа 17: зазначається повна назва підрозділу, що видав документ, відпо-

відно до поданих документів без скорочень. Наприклад: назва «Деснянським 
РУ ГУ МВС України в м. Києві» або код «8089».

Графа 18: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД — день, ММ 
— місяць, РРРР — рік.

Додаток 4 до Порядку 
Аркуш № __

ВІДОМОСТІ 
про реєстрацію місця перебування фізичних осіб

Поряд-
ковий 
номер

Прізвище Ім’я По батькові Дата 
народження

Місце 
народження

Унікальний номер запису 
в Єдиному державному 
демографічному реєстрі

Стать Дата 
реєстрації

Адреса реєстрації 
місця перебування

Громадян- 
ство

Реквізити документів, наданих особою

вид серія номер дата видачі уповноважений 
суб’єкт, що видав дійсний до

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

______________________________________________________________________________________ МП _________________ ____________________________________________________
(повна назва посади уповноваженої особи органу реєстрації)  (підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_____________ 20 ___ року
Вимоги до заповнення

Графи заповнюються українською мовою, великими літерами (шрифт Times 
New Roman).

Графи 2—4: у разі відсутності будь-якої складової імені проставляється «—».
Графи 5 і 9: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД — день, 

ММ — місяць, РРРР — рік, у разі відсутності будь-якої складової зазначаєть-
ся відповідно ХХ.ХХ.ХХХХ.

Графа 6: відомості про місце народження зазначаються згідно з докумен-
том, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або документом, до яко-
го вносяться відомості про місце перебування (довідка про звернення за за-
хистом в Україні). Наприклад: Київська область, Броварський район, село Ка-
линівка.

Графа 7: заповнюється у разі наявності в особи даного номера.

Графа 8: стать зазначається літерами «Ж» — жіноча або «Ч» — чоловіча.
Графа 10: зазначаються область, район, місто/населений пункт, номер бу-

динку, корпусу, квартири/кімнати. Наприклад: Київська область, Броварський 
район, смт Калинівка, вулиця Селянська, будинок 5, квартира 3.

Графа 11: заповнюється згідно з поданим документом заявника та згідно з 
класифікатором кодів держав відповідно до ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв 
країн світу».

Графа 12: тип документа зазначається згідно з такими скороченнями:
СВ — свідоцтво про народження;
ПГУ— паспорт громадянина України;
ТПГУ — тимчасове посвідчення громадянина України;
ППП — посвідка на постійне проживання в Україні;
ПТП — посвідка на тимчасове проживання в Україні;

ПБ — посвідчення біженця;
ПДЗ — посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
ПТЗ — посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;
ДЗЗ — довідка про звернення за захистом в Україні.
Графи 13 і 14: заповнюються відповідно до поданих документів без скоро-

чень.
Графа 15: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД — день, ММ 

— місяць, РРРР — рік.
Графа 16: зазначається повна назва підрозділу, що видав документ, відпо-

відно до поданих документів без скорочень. Наприклад: назва «Деснянським 
РУ ГУ МВС України в м. Києві» або код «8089».

Графа 17: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД — день, ММ 
— місяць, РРРР — рік.

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 10 березня 2016 р. № 193 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 

«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату ор-
ганів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (Офіцій-
ний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 2007 р., № 37, ст. 1455; 2013 р. № 35, 
ст. 1244; 2016 р., № 2, ст. 85) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 березня 2016 р. № 193

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 9 березня 2006 р. № 268
1. Доповнити постанову пунктами 34 і 35 такого змісту:
«34. Виплачувати працівникам територіальних органів Держпраці посадові 

оклади з підвищенням у таких розмірах:
державним гірничотехнічним iнспекторам, якi здiйснюють нагляд за охороною 

працi на вугiльних шахтах і рудниках із пiдземними роботами, за перебування у 
пiдземних гiрничих виробках не менше нiж 12 разiв на мiсяць — на 25 вiдсоткiв;

державним гiрничотехнiчним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють 
нагляд за охороною працi на вугільних шахтах, небезпечних за раптовими ви-
кидами, надкатегорiйних i 3-ї категорiї з газу, — на 20 вiдсоткiв;

державним газотехнiчним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за 
охороною працi на пiдприємствах iз газопостачання населення, — на 15 відсотків;

державним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за охороною 
працi в хiмiчнiй промисловостi з виробництва вибухових речовин i виробництв 
на їх основi, — на 12 вiдсоткiв;

державним iнспекторам, якi безпосередньо здiйснюють нагляд за охоро-
ною працi на пiдприємствах із розвiдки, видобутку та переробки уранових руд, 
атомних електростанцiях і дослiдних ядерних реакторах, — на 10 вiдсоткiв.

При цьому застосовується одне з передбачених пiдвищень посадового окладу.
35. Виплачувати державним гірничотехнічним інспекторам, які здійснюють 

державний нагляд за охороною праці на виробництвах та об’єктах підвищеної 
небезпеки вугiльної галузi, надбавку за особливий характер роботи в розмiрi 
до 50 вiдсоткiв посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державно-
го службовця.».

2. Додаток 24 до постанови викласти у такій редакції:
«Додаток 24  

до постанови Кабінету Міністрів України  
від 9 березня 2006 р. № 268  

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України  
від 10 березня 2016 р. № 193)

СХЕМА  
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів департаментів, 

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської 
та Севастопольської міських держадміністрацій, управлінь, відділів 

та інших територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 
інших державних органів в областях, мм. Києві та Севастополі

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

поза групою,  
м. Київ

за групами областей

I II,  
м. Севастополь

Директор департаменту обласної, 
Київської та Севастопольської місь-
кої держадміністрації, начальник го-
ловного управління в області, мм. 
Києві та Севастополі центрального 
органу виконавчої влади

1926 1819 1712

Керівник самостійного управління, 
відділу, іншого структурного підроз-
ділу, які є юридичними особами, ке-
рівник територіального органу цен-
трального органу виконавчої влади, 

1712—1819 1605—1712 1498—1605

іншого державного органу, керівник 
державної інспекції
Начальник управління у складі де-
партаменту, служби у складі голов-
ного управління, начальник управ-
ління державної податкової служби, 
начальник управління окружної дер-
жавної податкової служби

1100—1210 1045—1155 990—1100

Начальник відділу у складі департа-
менту, у складі головного управлін-
ня, самостійного управління, іншого 
структурного підрозділу, які є юри-
дичними особами, територіального 
органу  центрального органу вико-
навчої влади, іншого державного ор-
гану, головний бухгалтер, головний 
державний експерт з умов праці

990—1100 935—1045 880—990

Начальник відділу у складі управлін-
ня, служби, державний реєстратор

968—1001 924—990 913—979

Завідувач самостійного сектору 764—794 718—747 700—729
Державний адміністратор, адміні-
стратор

724—764 715—745 677—700

Завідувач сектору у складі управлін-
ня, відділу, служби

724—753 712—741 689—724

Головний казначей, головний дер-
жавний інспектор, головний інспек-
тор будівельного нагляду в Автоном-
ній Республіці Крим, областях, мм. 
Києві та Севастополі, головний дер-
жавний соціальний інспектор

729—759 706—735 683—712

Головний спеціаліст 694—724 671—700 648—677
Провідний казначей, провідний дер-
жавний інспектор

630—659 607—636 584—613

Провідний спеціаліст, старший дер-
жавний інспектор

601—630 578—607 554—584

Спеціаліст I категорії 531—560 531—560 508—537
Спеціаліст II категорії 513 508 508
Спеціаліст 478 467 467

Спеціалісти територіальних органів  
Держпраці, які здійснюють нагляд за охороною праці

Найменування посади Місячний посадовий оклад, 
гривень

Головний державний гiрничотехнiчний iнспектор:
на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i 
реструктуризацiї) з пiдземними роботами 969—992

на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними 
роботами 922—957

на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, 
iнших гiрничих роботах на поверхнi 899—934

Провiдний державний гiрничотехнiчний 
iнспектор:
на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i 
реструктуризацiї) з пiдземними роботами 829—864

на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними 
роботами 794—829

на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, 
iнших гiрничих роботах на поверхнi 770—805

Державний гiрничотехнiчний iнспектор:
на вугiльних шахтах (та при їх будiвництвi i 
реструктуризацiї) з пiдземними роботами 747—782

на рудниках (та при їх будiвництві) з пiдземними 
роботами 712–747

на вугiльних розрiзах, кар’єрах, метрополiтенах, 
iнших гiрничих роботах на поверхнi 677–712

Головний державний газотехнічний інспектор 899—934
Провідний державний газотехнічний інспектор 770—805
Державний газотехнічний інспектор 677—712
Головний державний iнспектор з охорони праці 729—759



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

13

оголошення
www.ukurier.gov.ua5 квітня 2016 року, вівторок, № 64

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 елек-
тронному торговому майданчику Товарної біржі «Українська Агропромислова» - https://uace.com.ua

Перелік кредитів, що надані фізичним особам:

Лоти №38-74 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: 12.05.2016 року.
Початок торгів: 10:00:00, закінчення торгів – 15:00:00 за київським часом.
Місце проведення аукціону(у формі електронних торгів): https://uace.com.ua
Кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні та оплати реєстраційного та гарантійного внесків — 10.05.2016 року о 17 год. 00 хв. за ки-

ївським 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 запро-
понував 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 розмі-

щений на веб-сайті Товарної біржі «Українська Агропромислова» та зобов’язана у разі визнання його переможцем сплатити ТБ «Українська Агропро-
мислова» 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 26000494614АТ «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 по-
кладаються на покупця-переможця аукціону. Договори відступлення прав вимоги за кредитним договором та договором забезпечення виконання зо-
бов’язань укладаються між продавцем та покупцем після здійснення останнім повного розрахунку за придбаний актив.

12. Банківські реквізити Продавця: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«БАНК ФОРУМ» (у стадії ліквідації), Місцезнаходження: 02100, м. Київ,
б/р Верховної Ради, 7, код отримувача: ЄДРПОУ 21574573, н/р №32078103601026 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 Агропро-
мислова» - https://uace.com.ua, починаючи з дати публікації цього оголошення.

 
 

№ 
лоту 

Найменування активу 
(право вимоги  
за кредитним 
договором №) 

Початкова ціна 
продажу, грн. 

(Без ПДВ) 
Детальний опис, характеристики 

Гарантійний 
внесок, грн. 

38 
№0239/08/20-Nmv 818 172.00 

3к кв-ра, заг.  пл. – 62,3 кв.м, житл. пл. – 38,2 кв.м,  
що знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Порика , порука ФО 

81 817.20 

39 0057/08/6.10-Nv 1 061 873.00 

2 кв-ра заг. пл. - 38,60 кв.м, житл. пл.- 26,20 кв.м, що знаходиться за 
адресою: м. Львів, пр. Чорновола, цегляний гараж позн. літ  Б, площею 
26,0 кв.м., що знаходиться в Автогаражному кооперативі "Сокіл",  
по вул. Єрошенка  в м. Львові, порука ФО 

106187.30 

40 
0070/08/6.10-CLNv 1 197 031.00 

Нежитл приміщення, заг. пл. - 61,7 кв.м, яке розташоване за адресою: 
м. Львів, вул. В.Стефаника 

119 703.10 

41 

0015/08/26-CL 718 686.00 

об'єкт незаверш буд-ва (72% готовності ) та зем. ділянка для буд-ва та 
обслуг. житл. буд-ку, заг. площею 0,11 га, що знаходяться за адресою: 
Закарпатська обл, Ужгородський р-н, с. Баранинці, вулиця Княгині 
Ольги 

71 868.60 

42 

0174/07/22-N 988 564.00 

Житловий будинок, житл. пл. - 78,0 кв.м, заг. пл. - 225,1 кв.м, 
допоміжною - 147,1кв.м., що знаходиться на земельній ділянці заг. 
площею 0,1204 га; Волинська обл., Луцький р-н, с. Липини,  
вул. Л. Українки 

98 856.40 

43 
0394/08/22-Z 593 762.00 

Зем. ділянка для буд-ва пункту дорожнього сервісу, площею 0,4400 
га.,розташована в межах Старокошарівської сільської ради, 
Ковельського району Волинської області, порука ФО 

59 376.20 

44 

323/08/14-CLNv 1 189 124.00 

Приміщення магазину "Зелений дім" (позн.літ. "А") заг. пл. 142,6 кв.м., 
що знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл, м. Тлумач, вул. 
Січових Стрільців (вул. Нова, вул. Новікова), Майнові права по дог-ру 
про дольову участь у буд-ві житл. будинку по вул. 1-го Травня  
в м. Тлумач, Івано-Франківської обл., порука ФО 

118 912.40 

45 
269/08/14-12-CLNv 558 134.00 

Нежитлові приміщення (літ «А») заг. пл. 61,2 кв.м., що розташовані за 
адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Хіміків, поруки ФО 

55 813.40 

46 

0594/08/26- CLZv 814 181.00 

Об’ єкт незавершеного буд-ва ( 95 % готовності) житловий будинок з 
вбудованим об’ єктом торгово-сервісного центру заг. обслуговування , 
заг. пл. 523,92кв.м., зем. ділянки заг. пл. - 0,0461 га, що знах. за 
адресою: Закарпатська обл, м. Тячів,вул. Леніна 

81 418.10 

47 
№0281/08/20-Nv 659 769.00 

3к кв-ра, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, заг. пл. 
– 100,5 кв.м, житл. пл. – 53,2 кв.м., порука ФО 

65 976.90 

48 
0112/08/21-CLNv 742 368.00 

Нежитлове приміщення літ. А  заг. пл. - 53,30 кв.м, що розташоване за 
адресою: АРК, м. Сімферополь, вул. Жовтнева 

74 236.80 

49 
0081/07/21-CLb 1 584 972.00 

Нежитлові  приміщення заг. пл.  - 66,80 кв.м, які знаходяться за 
адресою: АРК, м. Ялта, вул. Московська (до М'ясокомбінату проїзд) / 
вул. Маркса К. (вул. Платанова), порука ФО 

158 497.20 

50 
0300/08/15-Z 

403 742.00 
Нежитлові приміщення заг. пл. - 614,2 кв. м., м. Маріуполь,  
пр. Металургів, поруки ФО 

40 374.20 
0299/08/15-Z 

51 
0005/08/101-N 322 438.00 

1к кв-ра заг. пл. - 35,2 кв.м, житл. пл. -18,1кв.м., що знаходиться за 
адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, порука ФО 

32 243.80 

52 

0579/08/26-CLLv 

422 755.00 

Зем. ділянка для буд-ва та обслуг-ня житл. будинку, госп. будівель і 
споруд, заг. пл. - 0,1153 га, що знаходиться за адресою: Закарпатська 
обл, Ужгородський р-н, с. Барвінок, на тер-ї Баранинської сільської 
ради; Зем. ділянка для буд-ва та обслуг-ня житл будинку, госп. 
будівель і споруд, заг. площею 0,1200 га, що знаходиться за адресою: 
Закарпатська обл, Ужгородський р-н, с. Барвінок 

42 275.50 

0445/07/26-Z 

53 

0245/07/26-N 

512 358.00 

Житл. будинок заг. площею 53,5 кв.м., знаходиться за адресою: 
Закарпатська обл, Ужгородський р-н, с. Демечі, вул. Травнева, та зем. 
ділянка 0,25 га; Домоволодіння, що знаходиться за адресою: 
Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Мала Добронь, вул. Миру, 
буд. 94, та складається з будинку, заг. пл. - 59,6 кв.м., житл. пл. -  
37,0 кв.м. та зем. ділянки заг. пл. 0,2500 га 

51 235.80 

0509/07/26-N 

54 
0230/07/21-CL 485 507.00 

Нежитл. прим-ня літ. А с № 1-1 по № 1-5 заг. пл. - 37,5 кв.м., розташ.  
за адресою: АРК, м. Ялта, вул. Садова, порука ЮО 

48 550.70 

55 
0162/08/21-ZLv 435 766.00 

Зем. ділянка для буд-ва та обслуг. житл. будинку та господ будівель і 
споруд, пл. 0,1 га, розташ. за адресою: АРК, м. Алушта, с. Семидвір'я, 
мкрн. Надія 

43 576.60 

56 0171/07/21-CL 

854 326.00 

Зем. ділянка пл. - 0,0501 га, розташ. за адресою: АРК, м. Ялта,  
смт Кореіз,  р-н станції санаторія "Буревестник" 

85 432.60 
0084/08/21-Z 

Зем. ділянка заг. пл. - 0,0400 га, розташ. за адресою: АРК, м. Ялта,  
смт Гаспра, вул. Лісна 

57 
0279/07/21-CL 411 216.00 

Зем. ділянка, площею - 0,15 га, розташ. за адресою: АРК, м. Ялта,  
смт Лівадія, смт Виноградне, р-н "Поляна казок", порука ФО 

41 121.60 

58 
0042/08/79/Nv 326 184.00 

3к кв-ра за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, ЗП - 56,4 кв.м., 
ЖП - 41,6 кв.м., порука ФО 

32 618.40 

59 
0055/08/15-Z 76 126.00 

Житловий будинок, ЗП -96.8 кв.м., ЖП - 52.2 кв.м, з усіма госп. 
будівлями та спорудами по вул. Міщенка в смт Сєдово  
Новоазовського р-ну Донецької обл. 

7 612.60 

60 
0311/07/15-N 231 934.00 

3 кв-ра  по вул. Артема, м. Маріуполь, заг. пл. - 79,1 кв.м, житл. пл. - 
43,5 кв.м. 

23 193.40 

61 0206/07/19-А 118 953.00 Авто Skoda Octavia A5 Ambiente, 2007 р.в.  11 895.30 
62 

0047/08/21-Z 213 551.00 
Нежитл прим-ня заг. пл. - 58,4 кв.м, розташ.  за адресою:  
АРК, м. Алушта, вул. Ялтинська 

21 355.10 

63 109/07/13-Z 164 966.00 Обладнання по виробництву шлакоблоків та піноблоків 16 496.60 
64 0375/08/21-KE 92 012.00 Особисте майно, товари в обігу, поруки ФО 9 201.20 
65 

177/07/13-Z 676 672.00 
Зем. ділянка, заг. пл. - 1,7801 га за адресою:  
АРК, Бахчисарайський р-н, Верхоріченська сільська рада 

67 667.20 

66 
0100/07/06-Z 16 953.00 

Житл. будинок 51/100 ЗП - 158,8 ЖП-108,9 та зем. ділянка  
ЗП - 0,1544 га, Луганська обл, Перевальський р-н, с. Городище, 
вул. Гагаріна, порука ФО 

1 695.30 

 
 

67 0052/07/06-KN 848.00 Рухоме майно, порука ФО 84.80 
68 0499/07/06-KN 

267 576.00 
Майновий комплекс: магазин з прибудовами заг. полощею 1033.3 
кв.м., за адресою: Луганська обл, Перевальський р-н, смт Селезнівка, 
вул. Щорса, поруки ФО та порука ЮО 

26 757.60 
0498/07/06-KN 

69 
96/08/14-14-CL 400 685.00 

Зем. ділянка пл. 0,0700 га. розташ.: Івано-Франківська обл, 
м. Яремче, по вул. Партизанська та зем. ділянка пл. 0,06 га 

40 068.50 

70 
0262/07/26-CL 357 779.00 

Нежитл. приміщення заг. пл. 314,40 кв.м., що знаходиться за адресою: 
Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Загаття, вул. Колгоспна 

35 777.90 

71 
0147/08/26-N 445 148.00 

2к кв-ра, заг. пл. 52,7 кв.м, житл. пл. 28,9 кв.м, що знаходиться за 
адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Чорновола 

44 514.80 

72 
0446/08/26-CLNv 380 838.00 

Незавершений будівництвом житл. будинок - 95% готовності, що 
знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н,  
с. Вонігово, вул. Леніна та зем. ділянка площею 0,2387 га, порука ФО 

38 083.80 

73 
0241/08/26-CL 446 133.00 

житл. будинок, заг. пл. 103,30 кв.м., житл. пл. 59,20 кв.м,  
що знаходиться за адресою: Закарпатська обл, Ужгородський р-н,  
с. Кінчеш, вул. Шевченка 

44 613.30 

74 
0061/08/52-ZLv 54 538.00 

Зем. ділянка площею 0,1000 га, що знаходиться за адресою: 
Житомирська обл, Житомирський р-н, с. Вереси (бригада Смоківка), 
порука ФО 

5 453.80 

Оголошення про проведення аукціону №28-УМВБ з продажу скрапленого газу 
на базі ПрАТ «УМВБ»

12.04.2016 р. об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська 
валютна біржа» відбудеться аукціон №28-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації

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

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Ціна за        
1 т, грн   

(без ПДВ   
та 

акцизного 
податку)

Стартова 
ціна за 1 
тонну        

(з ПДВ)*, 
грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загальний 
обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.     

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 50 5 7 330,20 8 796,24 439 812,00 250 2 199 060,00

залізницею: EXW -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва            
ІІ-ІІІ декади квітня 2016 р. - І-II декади травня     

2016 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 100 6 7 330,20 8 796,24 879 624,00 600 5 277 744,00

залізницею: EXW -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади квітня 2016 р. - І-II декади травня     

2016 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 150 6 7 330,20 8 796,24 1 319 436,00 900 7 916 616,00

залізницею: EXW -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади квітня 2016 р .- І-II декади травня     

2016 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 9 7 330,20 8 796,24 175 924,80 180 1 583 323,20

автотранспортом: EXW -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади квітня 2016 р. - І-II декади травня     

2016 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 80 7 7 330,20 8 796,24 703 699,20 560 4 925 894,40
автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 

ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади квітня 2016р.- І-II декади травня 2016р.

6 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 100 9 7 330,20 8 796,24 879 624,00 900 7 916 616,00

автотранспортом: EXW -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади квітня 2016 р. - І-II декади травня     

2016 р.

7 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 270,62 1 7 356,95 8 828,34 2 389 125,37 270,62 2 389 125,37
автотранспортом: EXW -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010) Зі зберігання. Виробництво: 

Качанівський ГПЗ (Качанівське в-во)

8 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 215,9 1 7 314,78 8 777,74 1 895 114,07 215,90 1 895 114,07
автотранспортом: EXW -  Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010) Зі зберігання. Виробництво: 

Качанівський ГПЗ (Глинсько- Розб. в-во)

9 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 5 7 356,95 8 828,34 176 566,80 100 882 834,00

автотранспортом: EXW -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010).Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади квітня 2016 р.- І-II 

декади травня 2016 р.

10 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 4 7 356,95 8 828,34 1 765 668,00 800 7 062 672,00

автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади квітня 2016р.- І-II 

декади травня 2016р.

11 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 27 7 314,78 8 777,74 175 554,80 540 4 739 979,60

автотранспортом: EXW -  Глинсько-Розб. в-во. 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади квітня 2016 р.- І-II 

декади травня 2016 р.

12 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 200 11 7 314,78 8 777,74 1 755 548,00 2 200 19 311 028,00

автотранспортом: EXW -  Глинсько-Розб. в-во. 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). Обсяги 
виробництва ІІ-ІІІ декади квітня 2016 р.- І-II 

декади травня 2016 р.

13 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 80 1 7 336,76 8 804,11 704 328,80 80 704 328,80

автотранспортом: EXW - Долинський  ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади квітня 2016 р .- І-II декади травня     

2016 р.

14 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 200 3 7 336,76 8 804,11 1 760 822,00 600 5 282 466,00

автотранспортом: EXW - Долинський  ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва ІІ-ІІІ 
декади квітня 2016 р. - І-II декади травня     

2016 р.

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 біржових 
аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобудку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з 
продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін 

подання заявок: до 18:00 год. 11.04.2016 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ «Укрнафта»

* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 березня  2016 року складає 31 євро за 1000 літрів.

1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 2000).            
Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.

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

Загальна вартість (з ПДВ), грн:

8 196,52

72 086 801,44

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу № 243/2211/16-ц за позовом Перекрестного
Олега Георгійовича до Горлівської міської ради про ви-
знання права власності в порядку спадкування. Відповідач
у справі: Горлівська міська рада (Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Перемоги, 67) викликається на 10 год. 30 хв. 8 квітня
2016 року та на 08 годину 18.04.2016 року до суду для участі
у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття, відповідач повинен повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя П. І. Профатило

Українське державне підприємство «Укр-
хімтрансаміак» просить Державне підприємство
«Український державний науково-дослідний та про-
ектний інститут азотної промисловості та продуктів
органічного синтезу» протягом 7 (семи) днів з дати
опублікування цього оголошення виконати свої зо-
бов’язання за Договором № 24-30 від 29.12.2012
року на виконання робіт по створенню системи пе-
ріодичного акустико-емісійного моніторингу та кон-
тролю напружено-деформованого стану МА на
переходах через автомобільні дороги та залізничні
колії (15 од.) та надати документи, що підтверджу-
ють таке виконання.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/1176/2016
за позовом Кім Світлани Михайлівни до Ковальова
Михайла Володимировича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим
приміщенням — призначена до розгляду на
08.04.2016 р. о 13.30, резервна дата 14.04.2016 р. о
08.40 год. за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької
обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідача Ковальова Михайла Володими-
ровича обов’язкова. При собі мати паспорт, ІПН.

Суддя Руденко Л. М.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Косяк Т. В. про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Косяк Тетяна Василівна, що
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Максима Горького, б. 46, кв. 11, викликається на
08.20 годину 08 квітня 2016 року до суду для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Дяківа Віктора Зіновійовича, який зареєстрований
за адресою: м. Чернівці, вул. Хотинська, 33-Г, кв. 1,
як відповідача по справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 10.00 годині 7
квітня 2016 року в приміщенні Садгірського район-
ного суду: м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

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

Суддя Байцар Л. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/543/16-ц за позовом Саранчі Анастасії Василівни до
Коцюбайла Віталія Володимировича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 08.04.2016 року о 10.00
год. (резервна дата 11.04.2016 року о 10.00 год.) у залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, 
пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Коцюбайло Віталій Володими-
рович, останнє місце реєстрації: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Світла, буд. 21.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16,  
м. Тульчин Вінницької області) викликає  Білик Люд-
милу Андріївну,  зареєстровану за адресою: м. Туль-
чин, вул. Кривоноса, 223 Вінницької області, як
відповідача по цивільній справі №148/422/16-ц за
позовом ПАТ «Приват Банк» до Білик Людмили Ан-
дріївни про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 13 год. 00
хв. 26.04.2016 року за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідача справу може бути роз-
глянуто у його відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя С. В. Ковганич

Апеляційний суд Волинської області викликає Охоту
Сергія Сергійовича, який зареєстрований за адресою:
Хмельницька область, смт Ярмолинці, вул. Шевченка,
буд. 37 «А», кв. 16, як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі № 161/17795/15-ц, провадження 
№ 22-ц/773/528/16 за позовом Сушко Василя Федоро-
вича до Охоти Сергія Сергійовича про стягнення боргу,
яке відбудеться 12 квітня 2016 року о 10 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Волинська область, 
м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, буд. 10.

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

Суддя К. I. Антонюк
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оголошення
Товариство з обмеженою відповідальністю «Уні -

Кредит Лізинг» (ІК 33942232; вул. Сагайдачного, буд 22/1, 
м. Київ, 04070) вимагає від Пронченко Ніни  Володимирівни про-
тягом п’яти робочих днів з дати публікації цього оголошення
сплатити на користь ТОВ «УніКредит Лізинг» 579 993,42 грн.,
сплату яких прострочило Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «АП ТРАНС» (ІК 33454799; просп. Театральний, буд. 36,
кв. 11, м. Донецьк) за Договором фінансового лізингу 
№ 4217L12/00-LD від 18.10.2012 р., укладеним між ТОВ «Уні -
Кредит Лізинг» та ТОВ «АП ТРАНС».

Вказана сума грошових коштів підлягає сплаті Пронченко
Ніною  Володимирівною як поручителем і солідарним боржни-
ком на підставі Договору поруки № 4217L12/01/SUR від
18.10.2012 р., укладеного між ТОВ «УніКредит Лізинг» (Лізин-
годавець), ТОВ «АП ТРАНС» (Лізингоодержувач) та Пронченко
Ніною  Володимирівною (Поручитель), на поточний рахунок
ТОВ «УніКредит Лізинг», вказаний в зазначеному Договорі по-
руки.

Генеральний директор ТОВ «УніКредит Лізинг» 
Л. П. Чернишова

Фінансовий директор ТОВ «УніКредит Лізинг» 
І. А. Бобров

Товариство з обмеженою відповідальністю «Уні -
Кредит Лізинг» (ІК 33942232; вул. Сагайдачного, буд 22/1, 
м. Київ, 04070) вимагає від Пронченко Аліси Євгенівни протя-
гом п’яти робочих днів з дати публікації цього оголошення
сплатити на користь ТОВ «УніКредит Лізинг» 579 993,42 грн.,
сплату яких прострочило Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «АП ТРАНС» (ІК 33454799; просп. Театральний, буд.
36, кв. 11, м. Донецьк) за Договором фінансового лізингу 
№ 4217L12/00-LD від 18.10.2012 р., укладеним між ТОВ «Уні -
Кредит Лізинг» та ТОВ «АП ТРАНС».

Вказана сума грошових коштів підлягає сплаті Пронченко
Алісою  Євгенівною як поручителем і солідарним боржником
на підставі Договору поруки № 4217L12/02/SUR від 18.10.2012 р.,
укладеного між ТОВ «УніКредит Лізинг» (Лізингодавець), ТОВ
«АП ТРАНС» (Лізингоодержувач) та Пронченко Алісою Євге-
нівною (Поручитель), на поточний рахунок ТОВ «УніКредит Лі-
зинг», вказаний в зазначеному Договорі поруки.

Генеральний директор ТОВ «УніКредит Лізинг» 
Л. П. Чернишова

Фінансовий директор ТОВ «УніКредит Лізинг» 
І. А. Бобров

Товариство з обмеженою відповідальністю «Уні -
Кредит Лізинг» (ІК 33942232; вул. Сагайдачного, буд 22/1, 
м. Київ, 04070) вимагає від Пронченко Ніни  Володимирівни про-
тягом п’яти робочих днів з дати публікації цього оголошення спла-
тити на користь ТОВ «УніКредит Лізинг» 1 774 224,28 грн., сплату
яких прострочило Товариство з обмеженою відповідальністю «АП
ТРАНС» (ІК 33454799; просп. Театральний, буд. 36, кв. 11, м. До-
нецьк) за Договором фінансового лізингу № 4267L12/00-LD від
07.12.2012 р., укладеним між ТОВ «УніКредит Лізинг» та ТОВ «АП
ТРАНС».

Вказана сума грошових коштів підлягає сплаті Пронченко
Ніною  Володимирівною як поручителем і солідарним боржни-
ком на підставі Договору поруки № 4267L12/01/SUR від
07.12.2012 р., укладеного між ТОВ «УніКредит Лізинг» (Лізин-
годавець), ТОВ «АП ТРАНС» (Лізингоодержувач) та Пронченко
Ніною  Володимирівною (Поручитель), на поточний рахунок ТОВ
«УніКредит Лізинг», вказаний в зазначеному Договорі поруки.

Генеральний директор ТОВ «УніКредит Лізинг» 
Л. П. Чернишова

Фінансовий директор ТОВ «УніКредит Лізинг» 
І. А. Бобров

Товариство з обмеженою відповідальністю
«УніКредит Лізинг» (ІК 33942232; вул. Сагайдачного, буд
22/1, м. Київ, 04070) вимагає від Пронченко Аліси  Євгенівни
протягом п’яти робочих днів з дати публікації цього оголошення
сплатити на користь ТОВ «УніКредит Лізинг» 1 774 224,28 грн.,
сплату яких прострочило Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «АП ТРАНС» (ІК 33454799; просп. Театральний, буд. 36,
кв. 11, м. Донецьк) за Договором фінансового лізингу 
№ 4267L12/00-LD від 07.12.2012 р., укладеним між ТОВ «Уні -
Кредит Лізинг» та ТОВ «АП ТРАНС».

Вказана сума грошових коштів підлягає сплаті Пронченко
Алісою  Євгенівною як поручителем і солідарним боржником на
підставі Договору поруки № 4267L12/02/SUR від 07.12.2012 р.,
укладеного між ТОВ «УніКредит Лізинг» (Лізингодавець), ТОВ
«АП ТРАНС» (Лізингоодержувач) та Пронченко Алісою Євге-
нівною (Поручитель), на поточний рахунок ТОВ «УніКредит Лі-
зинг», вказаний в зазначеному Договорі поруки.

Генеральний директор ТОВ «УніКредит Лізинг» 
Л. П. Чернишова

Фінансовий директор ТОВ «УніКредит Лізинг» 
І. А. Бобров

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Астахова Олександра Володимировича (останнє ві-
доме місце проживання: м. Львів, вул. Мечникова,
16в/50), як відповідача у судове засідання по цивіль-
ній справі № 2/463/879/2016 (463/514/16-ц) за позо-
вом Астахова Володимира Володимировича до
Астахова Олександра Володимировича, третьої
особи: Личаківського РВ ДМС України у м. Львові
про визнання особи такою, що втратила право на ко-
ристування житловим приміщенням із зняттям з ре-
єстрації, що відбудеться 27 квітня 2016 р. о 15 год.
30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С. В.

Талалаївський районний суд Чернігівської області
викликає в судове засідання Романову Людмилу
Степанівну, останнє відоме зареєстроване місце про-
живання: с. Новопетровське, Талалаївського району,
Чернігівської області, як відповідача по цивільній
справі за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Євро-
пейська агенція з повернення боргів» про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 20 квітня 2016 року
на 10.00 год. під головуванням судді Тіщенко Л. В. в
приміщенні суду за адресою: вул. Леніна, 38, смт Та-
лалаївка, Чернігівської області.

Відповідачу необхідно з’явитись в судове засі-
дання. В разі неявки відповідача без поважної при-
чини або неповідомлення суду про причину неявки,
справа буде розглянута на підставі наявних у справі
доказів і буде прийнято заочне рішення.

Кролевецький районний суд Сумської області відпо-
відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Бочкову Юлію
Олександрівну, 31.10.1990 року народження, уродженку
м. Глухів Сумської області, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Кролевець, Сумської області, вул. 8 Березня,
34 (гуртожиток) як відповідача по справі № 579/280/16-ц,
пр. №2/579/97/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Бочкової Юлії Олександрівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 09 годину 00 хви-
лин 04 травня 2016 року в приміщенні Кролевецького
районного суду (м. Кролевець, Сумської області, вул.
Франка, 13).

Суд пропонує Бочковій Ю. О. подати письмові пояс-
нення та всі наявні докази по справі. У випадку неявки
відповідача в судове засідання це оголошення вважа-
ється належним повідомленням і справа буде розгля-
нута за відсутності Бочкової Ю. О.

Суддя Г. І. Сіра

Зіньківський районний суд Полтавської області
викликає Гончарук Зою Петрівну, 07.03.1951 р.н.,
(останнє відоме місце проживання та реєстрації: се-
лище Опішня, вулиця Леніна, буд. 5в, Зіньківського
району, Полтавської області) як відповідача в судове
засідання в цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Гончарук Зої Петрівни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21 квітня 2016 року
о 09 годині 10 хвилин в приміщенні Зіньківського
районного суду Полтавської області за адресою: По-
лтавська область, місто Зіньків, вулиця Комунарська
2-А, головуючий по справі суддя Дем’янченко С. М.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відпо-
відач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Гайсинський районний суд Вінницької області по-
відомляє, що розгляд справи за позовом Клєєва Ва-
силя Миколайовича до Васкан Ірини Миколаївни,
Гоц Любові Миколаївни, Костянюка Володимира
Григоровича, Гайсинського PC УДМС України у Він-
ницькій області про визнання осіб такими, що втра-
тили право користування житлом та зняття з
реєстраційного обліку, відбудеться 27.04.2016 р. о
10.00 год. год. в приміщенні Гайсинського район-
ного суду, за адресою: м. Гайсин, вул. Соборна, 47.

У випадку неявки в судове засідання відповідача
Костянюка Володимира Григоровича, який зареєс-
трований за адресою: м. Гайсин Вінницької області,
вул. Скальна, 4, останнє відоме місце його фактич-
ного проживання: м. Київ, вул. П. Панча, 1, кв. 10,
без поважних причин, справу може бути розглянуто
без нього з постановленням заочного рішення.

Голова суду В. М. Ковчежнюк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Махмадієву Шодибегу Савріддіновичу,

22.10.1972 р.н., проживаючому за адресою: Луганська
область, Станично-Луганський район, с. Олександрівка,
вул. Вишнева, 11, відповідно до вимог ст. ст. 297-5, 133,
135 КПК України необхідно з’явитися 08.04.2016 р. о
10.00 год. до слідчого відділення Станично-Луганського
відділу поліції Головного Управління Національної поліції
в Луганській області за адресою: Луганська область, смт
Станиця Луганська, вул. Барбашова, 38 а, до заступника
начальника СВ Станично-Луганського ВП ГУНП в Луган-
ській області Овчиннікова Д. А., для вручення повідом-
лення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1
ст. 115 КК України, по кримінальному провадженню 
№ 12014130570000528, а також проведення інших слід-
чих та процесуальних дій по даному кримінальному про-
вадженню.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
повідомляє Волкову (Стеценко) Інну Володимирівну, останнє
відоме місце проживання якої: бульвар Миру, 1/15, м. Пер-
вомайськ, Миколаївської області, що судовий розгляд у ци-
вільній справі за № провадження 2/484/58/16 за позовом
Комунального підприємства «Затишок» до Волкової (Сте-
ценко) Інни Володимирівни, треті особи, які не заявляють са-
мостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача:
Первомайська міська рада Миколаївської області, Пальцева
Тетяна Миколаївна, третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору, на стороні відповідача: орган опіки
та піклування Первомайської міської ради Миколаївської об-
ласті, про виселення, призначено на 13 квітня 2016 року об
11.00 год. На призначений час Волковій (Стеценко) Інні Во-
лодимирівні слід з’явитися до суду за адресою: вул. Карла
Маркса, 18, м. Первомайськ, Миколаївської області. При собі
мати паспорт або інші документи, що посвідчують особу.

У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України, буде розглянутий за її відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Т. Ю. Фортуна

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області повідомляє про ухвалення 06 квітня 2015
року заочних рішень у цивільних справах за позовами
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ними договорами до:

Кириченко Тетяни Євгеніївни (номер справи 
№ 185/1210/15-ц);

Ткаченко Юрія Вікторовича (номер справи 
№ 185/1363/15-ц).

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК Ук-
раїни. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заява
про перегляд заочного рішення може бути подана впро-
довж десяти днів з дня отримання його копії. Після опуб-
лікування оголошення в пресі відповідачі вважаються
повідомленими про винесення заочних рішень по спра-
вах.

Суддя У. М. Болдирєва

У провадженні Бережанського районного суду
Тернопільської області знаходиться цивільна справа
за позовом AT «Банк «Фінанси та Кредит»» до Они-
ськів Любові Микитівни про стягнення заборгова-
ності.

Розгляд справ призначено на 10 год. 00 хв. 15
квітня 2016 року в залі № 3 Бережанського район-
ного суду за адресою: м. Бережани, вул. Банкова, 2.

Суд викликає по цій справі відповідача Ониськів
Любов Микитівну. В разі неявки відповідача в судове
засідання справа буде розглянута по суті у її відсут-
ності на підставі наявних матеріалів.

Суддя В. М. Крамар

Сумський районний суд Сумської області викликає в су-
дове засідання в якості відповідача Ткач Миколу Михайло-
вича, 14 травня 1967 року народження, уродженця с.
Нікольськ Міловського району Луганської області, останнє
відоме місце реєстрації за адресою: с. Бітиця, вул. Кірова,
буд. 36 у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Ткач Миколи Михайловича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 08 годині 40 хвилин 20
квітня 2016 року в приміщенні Сумського районного суду за
адресою: м. Суми, вул. Академічна, буд. 13, 1-й пов., каб.
109 (Суддя Моісеєнко О. М.). У випадку неявки відповідача
в судове засідання цивільна справа буде розглянута у його
відсутності за наявними в справі доказами.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання відповідача Плетньову Ольгу Вячесла-
вівну по справі № 522/22429/15ц за позовом Плетньова
П.В. до Плетньової О. В. про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням. Су-
дове засідання відбудеться 03 червня. 2016 р. о 12.30
год. в Приморському районному суді м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 215. У разі не-
явки вказаного відповідача справа буде розглядатися у
її відсутність за наявними у справі доказами. Суд роз’яс-
нює Плетньовій О.В. про її обов’язок повідомити суд про
причини неявки у судове засідання.

Суддя С. Й. Нікітіна

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в якості від-
повідача Іваницького Олександра Миколайовича по цивільній
справі № 752/13690/15-ц за позовом Гераська Максима Григо-
ровича від імені та в інтересах Гончаренко Юлії Вікторівни до Іва-
ницького Олександра Миколайовича про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 12 травня 2016 року о 16 год.
00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна,
14 А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові заперечення проти
позову з посиланням на докази чи повідомити про поважність
причин неявки.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявних доказів. На-
слідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі
передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК України та ст. 185-3 КУпАП.

Суддя Плахотнюк К. Г.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон № 40СГ-УЕБ 
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку

Аукціон відбудеться 12 квітня 2016 року о 14:30 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 
6 734,000 т, ресурс квітня-травня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: По-
зиція № 1: 23 лоти, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 966 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну
–  8 838,78 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає ви-
могам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина):
Позиція № 2: 16 лотів, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг – 560 т, транспортування залізницею. Позиція № 3: 42 лоти,
обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1 764 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  8 778,47 грн.
в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає
вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ):
Позиція № 4: 24 лоти, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг – 840 т, транспортування залізницею. Позиція № 5: 55 лотів,
обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 2 310 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  8 838,78 грн.
в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу
та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 6: 14 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 294 т, транспортування ав-
тотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  8 751,46 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 13.04.2016 р.- 04.05.2016 р.
За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання
скрапленого газу  здійснюється у квітні-травні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забез-
печує 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 прово-
диться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 11.04.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1)
№ 26006500211904 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 біржових аукціонів
з продажу скрапленого газу на внутрішнього ринку. 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 ви-
хідних днів.

Тіторову Олександру Валерійовичу, що проживає за адре-
сою: 02096, м. Київ, вул. Привокзальна, 8, кв. 152, необхідно
з’явитися 18 квітня 2016 р. о 09 год. 30 хв. до Дарницького рай-
онного суду м. Києва (м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал № 209),
для участі в судовому засіданні по цивільній справі за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Тіторова Олександра Валерійовича про
стягнення заборгованості.

У разі неявки до суду, справу буде розглянуто по суті за на-
явними у справі матеріалами у Вашу відсутність в порядку ст.
169 ч. 4 ЦПК України. У випадку неявки відповідач зобов’яза-
ний повідомити суд про причини своєї неявки.

Суддя Н. О. Кириченко

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове за-
сідання Побединську Вікторію Олександрівну, Забару Юрія
Сергійовича в якості відповідачів по цивільній справі
№2/756/133/16 (756/85/15-ц) за позовом ПАТ КБ «Аксіома» до
Побединської Вікторії Олександрівни, Забари Юрія Сергійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 27 квітня 2016 р. о 09:30 го-
дині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за
адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб.15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Рахівський районний суд викликає в якості відповідача Іващука Ми-
хайла Миколайовича, зареєстрованого за адресою с. Ділове, вул. Ра-
дянська, №61 Рахівського району Закарпатської області та мешканця с.
Бортники, вул. Леніна, №28, Тульчинського району Вінницької області,
по цивільній справі № 305/202/16-ц за позовом Іващук Марії Павлівни
до Іващука Михайла Миколайовича про розірвання шлюбу.

Справа призначена до розгляду на 13 квітня 2016 року о 09 годині
00 хвилин за адресою: м. Рахів, вул. Карпатська, № 15.

Просимо з’явитися до суду у вищевказаний день та час. В разі неявки
відповідача, буде винесена ухвала про заочний розгляд справи або
справа буде розглядатися за наявними матеріалами.

Суддя Бліщ О. Б.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться цивільна
справа №310/798/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Уні-
версал Банк» до Бастрикова Олександра Володимировича, Бастрикової Ок-
сани Борисівни про стягнення боргу за  договором кредиту.

Розгляд справи призначено на 11.04.2016 р. о 09 годині 30 хвилин в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А. тел. (код
06153) 3-55-31.

Суд викликає Бастрикова Олександра Володимировича, Бастрикову Ок-
сану Борисівну як відповідачів.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідачів
справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Втрачений судновий квиток на моторний човен 
«Прогрес», бортовий номер ЗАП 17-17К, 

виданий 01.06.2010 р. 
на ім’я Варванського Сергія Вікторовича, 

вважати недійсним.

Втрачений оригінал 
договору купівлі-продажу квартири № 83 

по вул. Васильківська, 2 в м. Києві, № Іс1669, 
посвідченого 17-ю Київською державною нотконторою

від 15.05.1992 р., зареєстрованого КП КМБТІ 
та РПВ на OHM, вважати недійсним.

Втрачений атестат 
про повну загальну середню освіту К № 951929,

виданий 29.06.1979 р. Ковельською 
загальноосвітньою школою ІІ-ІІІ ступенів № 10, 
зареєстрований на ім’я Галицького Олександра 

Вадимовича, вважати недійсним.

Втрачене Свідоцтво 
про право плавання під державним прапором 
України від 19.03.1998 СЕ № 01418 на судно 

«Капитан Бытко», власник ВАТ «Чорномортехфлот»,
що видане Інспекцією головного державного 

реєстратора флоту України, вважати недійсним.

Старобільський районний суд Луганської області викликає керівника
(представника) Лізингової компанії ТОВ «ІГК+», юридична адреса: вул. Ки-
рилівська, буд.82, м. Київ, як відповідача, у судове засідання по цивільній
справі №431/953/16-ц провадження №2/431/333/16 за позовом Григоренко
Галини Семенівни до ЛК ТОВ «ІГК+» про захист прав споживачів, яке відбу-
деться 11 квітня 2016 р. о 09 годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а». У разі неявки на вка-
зане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі
ч.4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Ткач

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Бє-
гічеву Валерію Олегівну (зареєстрована: м. Алчевськ Луганської обл.) по
справі №415/1285/16-ц за позовом Бєгічева Іллі Вікторовича про розірвання
шлюбу, у судове засідання, що відбудеться 25 квітня 2016 року о 13.00 год. в
приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгер-
ська, буд. 38, зал №2. До розгляду цивільної справи відповідачці пропонується
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі. У разі неявки відповідачів у судове засідання, справу буде розглянуто
на підставі наданих суду документів відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Грицай Марія Олегівна, останнє відоме місцезнаходження якої —
вул. Гончара, 31, м. Городок Хмельницької області, викликається до
Городоцького районного суду Хмельницької області (Хмельницька об-
ласть, м. Городок, вул. Шевченка, 48) як відповідач на 11 год. 00 хв.
27 квітня 2016 року по цивільній справі за позовом Ясніцького Олек-
сандра Леонідовича до Грицай Марії Олегівни про визнання особи
такою, що втратила право на користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянула
на підставі тих доказів, які є у матеріалах справи.

Суддя Ю. К. Сакенов
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Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області повідомляє про ухвалення 15 вересня 2015 року за-
очного рішення у цивільний справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акцент-Банк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором з Косогор Наталі Во-
лодимирівни (номер справи № 185/5304/15-ц).

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ух-
валив, за письмовою заявою відповідача. Заява про пере-
гляд заочного рішення може бути подана впродовж десяти
днів з дня отримання його копії. Після опублікування оголо-
шення в пресі відповідач вважається повідомленим про ви-
несення заочного рішення по справі.

Суддя У. М. Болдирєва

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області повідомляє про ухвалення 25 березня 2015 року за-
очного рішення у цивільний справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором з
Пізнак Олени Вікторівни (номер справи № 185/717/15-ц).

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ух-
валив, за письмовою заявою відповідача. Заява про пере-
гляд заочного рішення може бути подана впродовж десяти
днів з дня отримання його копії. Після опублікування оголо-
шення в пресі відповідач вважається повідомленим про ви-
несення заочного рішення по справі.

Суддя У. М. Болдирєва

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 23.02.2016 року розглянуто ци-

вільну справу № 409/3125/15-ц за заявою ПАТ

«Актабанк» до Соколової Валерії Миколаївни та Со-

колова Владислава Володимировича про стягнення

заборгованості за кредитним договором та винесено

рішення, яким позовні вимоги задоволено.

Суддя О. Ю. Максименко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті повідомляє про ухвалення 08 вересня 2015 року заочного
рішення у цивільний справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором з Ільїна
Олександра Леонідовича (номер справи № 185/5329/15-ц).

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ух-
валив, за письмовою заявою відповідача. Заява про пере-
гляд заочного рішення може бути подана впродовж десяти
днів з дня отримання його копії. Після опублікування оголо-
шення в пресі відповідач вважається повідомленим про ви-
несення заочного рішення по справі.

Суддя У. М. Болдирєва

Першотравневий районний суд м. Чернівці викли-
кає Калитчук Марію Василівну, останнє відоме місце
проживання: м. Чернівці, вул. Руська, 273/133 як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Калитчук Марії Васи-
лівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором на 10 год. 45 хв. 19 квітня 2016 року за
адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. №9.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу
буде розглянуто без вашої участі.

Суддя Стоцька Л. А.

Баришівський районний суд Київської області пові-
домляє про те, що цивільна справа № 355/180/16-ц, про-
вадження № 2/355/141/16 за позовом Зацепіліної
Катерини Олександрівни до Зацепіліна Олександра Ми-
колайовича про розірвання шлюбу призначена до судо-
вого розгляду на 15 квітня 2016 року о 09 годині 00
хвилин.

Як відповідач на розгляд даної справи викликається
Зацепілін Олександр Миколайович.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Баришів-
ського районного суду Київської області за адресою: смт
Баришівка, вул. Леніна, 61 Київської області, телефон
0457652186.

Суддя О. Л. Литвиненко

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Брусники Андрія Михайловича в ін-
тересах Приватного акціонерного товариства «Просто-
страхування» на заочне рішення Печерського районного
суду міста Києва від 22 грудня 2015 року у справі за по-
зовом Приватного акціонерного товариства «Просто-
страхування» до Медведя Віктора Вікторовича про
стягнення страхового відшкодування в порядку регресу,
відбудеться в приміщенні Апеляційного суду міста Києва
(вул. Солом’янська, 2а) 13 квітня 2016 року о 09 годині
50 хвилин. Головуючий суддя Шиманський В. Й.

У випадку явки, при собі мати паспорт або інший до-
кумент, який посвідчує особу.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу 2/219/1788/2016 за позовом ПАТ «При-
ватБанк» до Бак Костянтина Івановича про стягнення
суми заборгованості.

Відповідач у справі Бак Костянтин Іванович, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Правди, 43, викликається на 22.04.2016 року на 10.00
годину до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи
по суті. Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

26 квітня 2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні
Франківського районного суду м. Львова (м. Львів, вул.
Героїв Крут, 1-В, каб. 216) відбудеться розгляд цивільної
справи позовом Публічного акціонерного товариства
«ВТБ Банк» до Бервецької Віри Юріївни (09.05.1982 року
народження, ідентифікаційний номер 3007912621) про
стягнення заборгованості. У зв’язку з тим відповідач
Бервецька Віра Юріївна викликається в судове засі-
дання, яке відбудеться 26 квітня 2016 року о 09 год. 30
хв. У випадку неявки відповідача в судове засідання у
вказаний судом час, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України
справа буде розглянута у її відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Мигаль Г. П.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє Жадан Вікторію
Анатоліївну, що розгляд апеляційної скарги Жадана
Дмитра Анатолійовича на рішення Деснянського район-
ного суду міста Києва від 09 грудня 2015 року у справі
за позовом Жадана Дмитра Анатолійовича до Жадан
Вікторії Анатоліївни, третя особа: Служба у справах дітей
Деснянської районної у м. Києві Державної адміністрації,
про усунення перешкод щодо участі у вихованні та віль-
ному спілкуванні з дитиною батьком, який проживає ок-
ремо, відбудеться 28 квітня 2016 року о 13.15 год. в
приміщенні Апеляційного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вулиця Солом’янська, 2А, зал № 0908, 9-й по-
верх.

Суддя Є. В. Болотов 

Старобільський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 11 лютого 2016 року винесене заочне рі-
шення по цивільній справі за позовом Васильченко А. А.
до Луганської Агропромислової товарної біржі, ПП ЮФ
«Т-Компані» про визнання договорів дійсними та ви-
знання права власності на нерухоме майно, справа
431/315/16-ц провадження 2/431/174/16.

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст.228 ЦПК Ук-
раїни: заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заява
про перегляд заочного рішення може бути подана про-
тягом десяти днів з дня отримання копії рішення суду.

Суддя О. В. Ткач

Деснянський районний суд м. Києва викликає
Козленка Олега Федоровича, місце проживання: 
м. Київ, вул. Будищанська, 9/40, кв. 324, як відпові-
дача в судове засідання, призначене на 10.30 год. 19
травня 2016 року по цивільній справі за позовом
ПАТ «ВТБ Банк» до Козленка Олега Федоровича про
стягнення заборгованості. Адреса суду: м. Київ, 
пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 12.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Ярошенко С. В.

Гасюк Віталій Вікторович викликається в судове засі-
дання як відповідач для розгляду цивільної справи за
позовом Приватного акціонерного товариства Страхова
компанія «ВУСО» до Гасюка Віталія Вікторовича, третя
особа: Приватне акціонерне товариство «Страхова ком-
панія «Україна» про відшкодування шкоди на 08 год. 30
хв. 15 квітня 2016 року в Шевченківський районний суд
м. Києва (м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №401).

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

Суддя І. О. Макаренко

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Мельничук (Скрипник) Оксану Леонідівну на

15.04.2016 р. о 12 год. 00 хв. та на 18.04.2016 р. о 12.00

год. в зал судового засідання № 3, суддя Бар’як А. С.,

на розгляд справи за позовом Публічного акціонер-

ного товариства Комерційним банк «Приватбанк» до

Мельничук (Скрипник) Оксани Леонідівни про стяг-

нення заборгованості.

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за заявою Ядченко Олени Петрівни до
Ядченка Петра Павловича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Ядченко Петро Павлович,
10.05.1965 р.н., зареєстрованим у м. Києві не зна-
читься, викликається до суду на 12 квітня 2016 р. о
09.30 год., каб. №9, за адресою: м. Київ, вул. Воло-
ська, 6/14 Б, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відпові-
дач повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Ларіонова Н. М.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Гіасі Лайс Ахмада за позовом Волонтир
Корнелії Михайлівни до Гіасі Лайс Ахмада про стяг-
нення додаткових витрат на дитину. Судове засі-
дання відбудеться 28.04.2016 р. о 12 год. 20 хв. у
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козац-
тва, 68, зала судових засідань № 19. У разі неявки
Гіасі Лайс Ахмада у судове засідання, судове засі-
дання буде проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знахо-
диться цивільна справа №310/35/16-ц за позовом Харків-
ського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба до
Гавриленка Дениса Миколайовича про стягнення суми витрат,
пов’язаних з утриманням у Харківському університеті Повіт-
ряних Сил.

Розгляд справи призначено на 19.04.2016 р. о 09 годині 20
хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Гавриленка Дениса Миколайовича як відпо-
відача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки від-
повідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Запорізький районний суд Запорізької області ви-
кликає Мельник Антоніну Рашидівну як відповідачку
по цивільній справі №317/3957/15-ц за позовом ТОВ
«ОТП Факторинг Україна» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Слухання справи від-
будеться 14.04.2016 р. о 09-30 год. за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Істоміна, б. 37. У разі неявки від-
повідачки справа буде розглянута за її відсутності на
підставі наявних у справі матеріалів та доказів. 

Суддя І. Б. Громова

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Братішка Сергія В’ячеславовича
як відповідача по цивільній справі за позовом Бра-
тішко Валерії Володимирівни до Братішка Сергія
В’ячеславовича про розірвання шлюбу, визначення
місця проживання дитини та стягнення аліментів,
яке відбудеться 22.04.2016 р. о 08:30 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх,
каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки
справа буде розглядатися за наявними у справі до-
казами.

Суддя Піхур О. В.

Житомирський районний суд Житомирської об-
ласті викликає Вергелеса Павла Олександровича в
судове засідання, що відбудеться о 9 годині 30 хви-
лин 12 квітня 2016 року за адресою: м. Житомир,
вул. Покровська, 92, каб. 16, як відповідача по цивіль-
ній справі № 278/378/16-ц за позовом Трикули І. В. 
до Вергелеса П. О., Яремчука А. В. про визнання до-
говорів купівлі-продажу недійсними.

Для входу в приміщення потрібен документ, що
підтверджує особу.

Суддя Є. О. Грубіян

Київський районний суд м. Харкова (м. Харків, вул.
Валентинівська, 7-Б, каб. 2) викликає Білоусову Аллу
Миколаївну, останнє відоме місце проживання: м. Хар-
ків, вул. Мироносицька, 97/28, як відповідача у цивільній
справі № 640/20170/15-ц за позовом Білецької Таїсії
Дмитрівни до Білоусової Алли Миколаївни про стяг-
нення заборгованості за договором позики від 18 лис-
топада 2013 року в судове засідання на 09 год. 15 хв. 14
квітня 2016 року. У разі неявки особи, що викликається,
справу буде розглянуто у її відсутності на підставі наяв-
них доказів. Якщо явка неможлива з поважних причин,
особа, що викликається, зобов’язана повідомити про це
суд завчасно. 

Суддя Дмитрієв О. Ф.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Да-
шову Ірину Іванівну (останнє відоме місце проживання:
м. Львів, вул. Тарнавського, буд. 15, кв. 1) як відпові-
дача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/517/2016 (463/5507/15-ц) за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Дашової
Ірини Іванівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, що відбудеться 26 квітня 2016 р. о 14
год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, 
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С. В.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської
області викликає Делі Миколу Івановича, 27.03.1975 року
народження (останнє відоме місце проживання: 39600, По-
лтавська область, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, буд.
39/43, кв. 88), як відповідача по справі за позовом Карами-
шевої Лариси Віталіївни до Делі Миколи Івановича про по-
збавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 20.04.2016 року о 10-00
год. у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Пер-
шотравнева, буд. 29/5, каб. 8.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове за-
сідання, справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання по цивільній справі як відповідача
Акінфієва Павла Олександровича, 18.05.1969 року
народження, за позовом Дячук Валентини Микола-
ївни про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться о 12 год. 27 квітня
2016 року.

Адреса суду: м Київ, вул. Сергієнка, буд. 3, каб. 34.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в су-

дове засідання, справа буде розглянута без Вашої
участі.

Суддя В. П. Гончарук

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу за позовною заявою Рябчикової Тетяни Олексіївни до
Рябчикова Вадима Юрійовича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням. Відпові-
дач по справі Рябчиков Вадим Юрійович, останнє відоме місце
проживання: Донецька область, місто Горлівка, вул. Пушкінська,
будинок № 14, квартира № 5, викликається на 11 квітня 2016
року на 13 годину 00 хвилин до Слов’янського міськрайонного
суду (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає як відповідача Мєлєнтєву
Лілію Олександрівну та як третю особу Гербань Сер-
гія Миколайовича у судове засідання, яке відбу-
деться 11.04.2016 року о 12.00 годині у приміщенні
Білгород-Дністровського міськрайонного суду за ад-
ресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 27,
зал судових засідань № 37, по цивільній справі 
№ 495/7207/15-ц за позовом Пантелеєва Г. А. про
відшкодування збитків.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута за вашої відсутності.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Кузнецової І.О. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/1299/16-ц
Кузнецова Ірина Олексіївна, 02.04.1976 р.н., зареєстрована за ад-
ресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Героїв Сталінграда,
34/37, викликається у судове засідання о 08-15 год. 15 квітня
2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (корп. №2, каб. №16). Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинний повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовною заявою ПАТ «Універсал Банк» до Падалки
А. П., Падалки В. В. про стягнення заборгованості, відповідачі
по справі:

Падалка Анатолій Петрович, 29.08.1962 р. н., Падалка Ва-
лентина Волдемарівна, 19.06.1963 р.н., місце реєстрації та про-
живання: Єнакіївський район, с. Булавинка, вул. Ізотова, 32,
Донецька обл., викликаються на 11.04.2016 року на 10 годину
30 хвилин до суду, каб. № 309, 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 справа буде роз-
глядатися у їх відсутності.

Суддя Тверський С. М.

Дружківський міський суд Донецької області викликає як
відповідача Моїсеєнка Андрія Юрійовича, 01.10.1987 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Ясинувата,
м-н Центральний, 13-9, по справі за позовом Юрченко Юлії
Олександрівни до Моїсеєнка Андрія Юрійовича про надання
дозволу на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини за межі
України та виготовлення проїзного документа дитині для ви-
їзду за кордон без згоди батька, в судове засідання, яке відбу-
деться 11 квітня 2016 р о 13.00 год. в приміщенні суду за
адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі
неявки в судове засідання суд розглядатиме справу у відсут-
ності відповідача за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№ 157) розглядає цивільну справу № 233/137/16-ц за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Чабанової О.В. про стягнення забор-
гованості. Відповідачка у справі – Чабанова Оксана Володими-
рівна, 16.04.1977 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, м-н Калінінський, 3/5, викли-
кається до суду на 08 год. 30 хв. 11 квітня 2016 року (корп. 
№ 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за її відсутності.

Суддя Каліуш О. В.

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Якименка Романа Васильовича як відпові-
дача у судове засідання по справі за позовом
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕР-
ЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Якименка Романа
Васильовича про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 18.04.2016 р. о 09-00 год. в приміщенні
Харківського районного суду Харківської області,
каб. № 16 (смт Покотилівка, вул. Сковороди, 18).

Явка обов’язкова, при неявці відповідача справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Я. А. Шинкарчук

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «ПУМБ» до Чистякової Ліни Євгенівни, Чистякова
Юрія Ігоровича про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Чистякова Ліна Євгенівна (адреса: До-
нецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 188/7); Чистяков
Юрій Ігорович (адреса: м. Донецьк, вул. Калузька, 16, гурт. 9)
викликаються на 11.04.2016 року на 13 год. 00 хв. до суду, ка-
бінет № 307, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони по-
винні повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у їх відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 6 КВІТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +5 +10    +17 +22
Житомирська +6 +11    +18 +23
Чернігівська +1   +6    +14 +19
Сумська -1   +4    +11 +16
Закарпатська +8 +13    +22 +27
Рівненська +6 +11    +18 +23
Львівська +7 +12    +18 +23
Івано-Франківська +7 +12    +21 +26
Волинська +6 +11    +18 +23
Хмельницька +6 +11    +19 +24
Чернівецька +7 +12    +21 +26
Тернопільська +6 +11    +19 +24
Вінницька +6 +11    +20 +25

Oбласть Нiч          День
Черкаська +5   +10   +15  +20
Кіровоградська +4     +9   +17  +22
Полтавська +1     +6   +14  +19
Дніпропетровська +3     +8   +14  +19
Одеська +4     +9   +18  +23
Миколаївська +4     +9   +17  +22
Херсонська +3     +8   +14  +19
Запорізька +3     +8   +14  +19
Харківська 0     +5   +12  +17
Донецька 0     +5   +12  +17
Луганська -2     +3   +12  +17
Крим +3     +8   +13  +18
Київ +7     +9   +18  +20
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Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Учетвер донецький
«Шахтар» зійдеться у

першому матчі чвертьфі-
нальної дуелі Ліги Європи з
португальською «Брагою».
Результат наступної гри,
напевне, істотно відрізняти-
меться від розгромного у
протистоянні нещодавніх
принципових суперників
«Шахтаря» і «Металіста».

«На жаль, у чемпіонаті
України з’явилися такі ігри.
Команда, яка б’ється за
чемпіонство і грає в Лізі Єв-
ропи, проти команди, зібра-
ної поспіхом. Жоден тренер
нічого не зможе зробити із
гравцями, яким не платять
уже цілий рік», — бідкався
у п’ятницю Мірча Луческу.

Звісно,  головному трене-
рові гірників хотілося б, щоб
гра у Львові була не трену-
вальною, а більш наближе-
ною  до тієї, яка чекає в чет-
вер. «Не вийшло цього. За-
доволений результатом, хо-
рошим рухом гравців, спек-
таклем, який вони проде-
монстрували на полі. Однак
згадую, що означав «Мета-
ліст», який грав проти нас
кілька років тому», — додав
наставник «Шахтаря», сві-
домий того, що в Португалії
потрібно буде показувати
зовсім інший футбол.

Тим часом  «Динамо» зро-
било висновки з невдалого
матчу в  Кубку України, в
якому кияни зіграли внічию
з олександрійцями, проде-
монструвавши далеку від
чемпіонської гру. Команда
Сергія Реброва забезпечила
необхідний гандикап уже в
першому таймі — на табло
ще до перерви «засвітили-
ся»  Віда та Гусєв.

Динамівці багато як для
себе помилялися на власній
половині поля. Зокрема, пе-
рехоплення здійснювали
після поганих передач Сер-
гія Рибалки, який нарешті
виписався з лазарету,  і Єв-

гена Хачеріді. Втім, господа-
рі в особі Артема Поляруса
такими подарунками не
розпорядились. А ближче
до перерви фірмовий прохід
Ярмоленка зі зміщенням до
штрафного майданчика за-
вершився гольовою переда-
чею на Олега Гусєва. У дру-
гому таймі господарі не зда-
лися, неодноразово зму-
шуючи працювати Олек-
сандра Шовковського (зок-
рема, міг скорочувати від-
ставання Василь Грицук
ударом через себе), а кияни
втрачали нагоди довести
справу до «великого» ра-
хунку. Добре, що закладе-
ний до перерви гандикап до-
поміг зберегти одноосібне
лідерство у першості.

— У чемпіонаті легких
перемог немає, «Олексан-
дрія» заслужено посідає
сьоме місце в турнірній таб-
лиці, маючи лише дві до-

машні поразки. Це організо-
вана команда, незважаючи
на те, що в її складі нема яс-
кравих лідерів. Щодо «Ди-
намо» кожна гра для нас на-
че фінальна. Бачу по грав-
цях, які виходять на поле,
що вони готові виграти цей
чемпіонат, — прокоменту-
вав гру своїх підопічних
Сергій Ребров.

Інтриги цьому протисто-
янню додає  те, що попереду
в команд — очна зустріч у
матчі-відповіді чвертьфіна-
лу Кубка України. На про-
хання журналістів спрогно-
зувати, наскільки складним
буде наступний кубковий
поєдинок проти «Олексан-
дрії», головний тренер киян
відповів, що гра буде важ-
кою, адже  перший поєди-
нок це показав. Сергій Реб-
ров упевнений,  що супер-
ник зіграє так само організо-
вано, а його команда намага- тиметься вигравати в кож-

ному матчі.
А певною родзинкою зус-

трічі  «Волинь» — «Чорно-
морець» став дебют жінки-
арбітра на полі в Лізі Парі-
Матч. Усього за матч суддя
показала три картки — дві
жовті й червону. На 40-й
хвилині зустрічі капітан
«Чорноморця» Артем Філі-
монов здійснив другий по-
спіль грубий підкат і отри-
мав друге попередження,
яке призвело до видалення.

Раніше Катерині Монзуль
у ролі головного рефері до-
водилося судити тільки ігри
Першої ліги та поєдинки
молодіжної першості. Торік
її визнали кращим жіночим
арбітром, вона обслуговува-
ла фінал жіночого чемпіона-
ту світу між США і Японі-
єю, а в 2014-му працювала
на вирішальному матчі жі-
ночої Ліги чемпіонів. 

Запорізькі волонтери
передали бійцям АТО
лазню

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ. Днями на площі Героїв Запоріжжя пре-
зентували пересувний лазнево-пральний комплекс для україн-
ських військових. Уже другий, який передає Запорізька область
у зону АТО. Комплекс створено на базі відремонтованого авто-
мобіля ЗiЛ волонтером Олегом Поповим з місцевої Василівки  та
благодійним фондом «Солдатські матері».

За словами волонтера, в лазні є парна та кімната відпочинку,
встановлено бак на три тонни води, який підігрівається пічкою.
Також через бак проходить вихлопна труба, тому гріти воду мож-
на на ходу. Всередині комплексу три душові кабінки для зими, а
влітку поруч можна розгорнути ще вісім місць для прийому душу.

— Створював цей комплекс рік, — каже Олег Попов. — Однак
без допомоги пересічних запоріжців я б не впорався. Люди допо-
магали, чим могли: технікою, будівельними матеріалами, фарбою,
залізом, деревиною. Велика подяка також усім українцям, які до-
лучилися до цієї справи.

Від Запорізької обласної влади волонтер отримав шланги для
мотопомпи, кабель, чайний сервіз для кімнати відпочинку, миль-
но-пральні засоби тощо. Лазнево-пральний комплекс «служити-
ме» у 14-й окремій механізованій бригаді, яка зараз перебуває в
одній з найгарячіших точок під Мар’їнкою.

«Цей лазнево-пральний комплекс здатен забезпечити повсяк-
денні потреби наших бійців, — коментує подію заступник голови
Запорізької ОДА Олександр Іщенко. —  Відтак наші військові змо-
жуть прати одяг, приймати душ, відвідувати лазню та кімнати від-
починку. Створення цього комплексу — заслуга волонтерів, які
своїм умінням, бажанням та реальними справами допомагають
хлопцям, які зараз перебувають у зоні АТО», — наголошує поса-
довець.

Як Монзуль розсудить…
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. 20-й тур запам’ятається хокейним рахунком 
і дебютом кращого жіночого арбітра 

ТАБЛО «УК»
Прем’єр-ліга. 20-й тур
Шахтар — Металіст — 8:1
Голи: Тайсон (6, 55, 57), Ісмаїлі
(26), Феррейра (30), Марлос (68),
Едуардо (86), Бернард (89) —
Корнєв (15)
Ворскла — Сталь — 0:0
Зоря — Карпати — 4:1
Голи: Любенович (5), Будківський
(21), Тотовицький (42), Чайков-
ський (61) — Окечукву (38)
Олександрія — Динамо — 0:2
Голи: Віда (15), Гусєв (44)
Волинь — Чорноморець — 1:1
Голи: Дудік (90) — Смирнов (45)
Говерла — Олімпік — 0:2
Голи: Гошкодеря (7), Моха (49)

Турнірне становище лідерів:
1. Динамо — 55, 2. Шахтар —  52,
3. Зоря — 41, 4. Дніпро — 37, 5.
Ворскла — 32, 6. Олександрія —
27, 7. Карпати — 22…

Дебют Катерини Монзуль у Прем’єр-лізі вкотре довів її професіоналізм

Шевченківський  районний суд м. Запоріжжя викликає
Браілко Олену Олександрівну в судове засідання як відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Браілко Олени
Олександрівни, справа №336/1282/16ц про стягнення за-
боргованості на 08.04.2016 року на 08:30 годину, яке від-
будеться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а. 

Суддя І.Б. Жупанова


