справа савченко

ЮВІЛЕЙНА ДАТА
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Світова спільнота
закликає Росію
звільнити
кремлівську
бранку негайно

субота, 16 квітня 2016 РОКУ		
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Ядро реформаторів
у Мінекономрозвитку,
Мінфіні та інших
міністерствах залишається
працювати. Усе
найкраще, що було,
буде збережено».

Чи стане пасічник
мільйонером
Фото Світлани СКРЯБІНОЇ

ЦИТАТА ДНЯ

Прем’єр-міністр про продовження позитивних
напрацювань попереднього уряду

18 квітня 1991 року відбулась
реорганізація центральних органів
виконавчої влади, внаслідок якої
замість Ради Міністрів з’явився новий
орган з принципово іншими завданнями
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Спецпризначенці
свою справу знають
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. В урочистостях з нагоди другої річниці створення батальйонів патрульної служби міліції особливого
призначення взяв участь Президент Петро Порошенко. Він відзначив особливу роль спецпризначенців Міністерства внутрішніх
справ, які провели близько 600 операцій щодо зачищення територій та ліквідації диверсійно-розвідувальних груп російських терористичних військ під час проведення АТО. Тобто спецпризначенці
МВС разом із ЗСУ та іншими силовими підрозділами «повертали
Донбас в Україну та Україну на Донбас», цитує УНІАН слова Президента. На превеликий жаль, 205 бійців підрозділів патрульної
служби та Національної гвардії віддали за це свої життя.
Нині завдяки десяткам тисяч патріотів, які скористалися можливістю піти до війська на контрактну службу, вдалося значно відтермінувати нову хвилю мобілізації, істотно скоротити її можливу
чисельність і стверджувати: якщо й буде нова хвиля мобілізації —
вона буде єдиною в цьому році, запевнив Петро Порошенко. Щоправда, за умови, якщо не буде загострення на Донбасі.

ЦИФРА ДНЯ

259,8

млн доларів

становив у березні чистий продаж
готівкової іноземної валюти
населенням України. Це в 1,8 раза
більше, ніж у лютому
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СОЛОДКИЙ БІЗНЕС. В Україні, яка тримає першість

за експортом меду в Європу, ця справа не надто прибуткова
для пересічного пасічника

Тест на вірність державі
АКТУАЛЬНО. В Україні тривають дискусії про те, чи варто позбавляти

українського паспорта за сепаратизм
Ірина ПОЛІЩУК,
«Урядовий кур’єр»

М

инуло вже два роки з того часу, як сепаратисти
розпочали терор проти проукраїнських активістів на схо-

ді України і почалася антитерористична операція. Відтак питання — чи можна вважати сепаратистів справжніми громадянами України —
з початком російської агресії набуло особливої акту-

альності. Пізніше й так звана
влада «ДНР/ЛНР» теж почала видавати посвідчення особи українським громадянам.
Натомість є іноземці, які захищають незалежність, територіальну цілісність і дер-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080053

USD 2564.7640
EUR 2885.8725
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8571
за 10 рублів

жавні інтереси нашої країни
зі зброєю в руках та бажають
отримати українське громадянство. Але саме російська
агресія загострила питання
лояльності громадян України
до своєї держави та зумовила

встановлені Національним банком України на

/

AU 316453.41

пропозицію позбавляти громадянства тих, хто не витримав випробування на вірність
своїй державі. Чи можливо зробити це через
сепаратизм, дізнавався
«Урядовий кур’єр».
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15 квітня 2016 року

AG 4136.96
PT 254937.54
за 10 тройських унцій

PD 138753.73
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оголошення
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька
обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Тель Олени Валеріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка по справі Тель Олена Валеріївна, що проживає за адресою: Донецька
область, м. Єнакієве, вул. Луб’янська, 12/2, викликається до суду на 21.04.2016 р. на
09.00 год. за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 210, для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута в її відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут, Донецької області,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/1956/2016 за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Сіндєєва Олексія В’ячеславовича про стягнення суми заборгованості.
Відповідач у справі Сіндєєв Олексій В’ячеславович, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, с. Кондратівка, вул. Пролетарська, 50, викликається на
05 05.2016 року на 10.00 годину до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглядатися у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька
область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Карпенко С.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка по справі Карпенко Світлана Володимирівна, 07.03.1976 року народження, яка мешкає за адресою, вказаною в позові Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Вільямса, 14/95, викликається на 15 годину 00 хвилин 26 квітня 2016 року до суду: м.
Бахмут, вул. Миру, 5, кім. 302, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Н. З. Полтавець

Суддя Хомченко Л. І.

Суддя Фролова Н. М.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Ващенка
Олександра Анатолійовича по цивільній справі № 2/756/887/16р. за позовом
Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» в особі
уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Стрюкової І. О. до Сидоренка Олександра Олексійовича, Ващенка
Олександра Анатолійовича, Чорненької Світлани Вікторівни, Товариства з
обмеженою відповідальністю «Джаз-Клуб» про стягнення заборгованості,
розгляд якої призначено на 20.05.2016 о 10:30 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. №27, суддя Богдан О. О.
У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності відповідача.

Березанський міський суд Київської області викликає в судове засідання відповідача Данкова Дениса Леонідовича по цивільній справі за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Данкова Дениса Леонідовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 21 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. в
приміщенні суду за адресою: вул. Леніна, 32, м. Березань Київської області. В разі неявки відповідача Данкова Дениса Леонідовича в судове
засідання справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя І. О. Капшученко

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Кирильченко
Світлану Іванівну, останнє відоме місце проживання якої за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 120, кв. 14, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом Бакая В. П. до Кирильченко С. І. про
стягнення заборгованості за договором позики на 10 годину 00 хвилин
21 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.
Суддя М. І. Данилюк

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) від 07 квітня 2016 року № 490 уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» розпочато задоволення вимог
кредиторів третьої черги, відповідно до статті 52 Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Для отримання додаткової інформації звертатись за адресою: 02002,
м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, буд. 15а, або за телефоном ПАТ
Суддя Мілінчук С. В. «РАДИКАЛ БАНК» 38 (044) 406-59-29 або 38 (044) 406-59-09.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Дутка Дмитра Ауреловича,
07.01.1991 р. н., ІПН 3324409231, зареєстрованого за адресою: вул. 28 Червня, буд.
№187, кв. №3, м. Арциз Одеської області, як відповідача по цивільній справі №492/20/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»
в особі філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» до Дутка Дмитра Ауреловича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Розгляд справи призначено на 21.04.2016 р. о 09 год. 15 хв., 26.04.2016 р. о 9.00 год. у залі №1 Арцизького
районного суду Одеської області за адресою: вул.. Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз
Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38. У разі неявки відповідача у судове засідання або неповідомлення про причину його неявки,
справа буде розглянута у його відсутність за наявними у справі матеріалами.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Андрійчук Ларису Аурелівну, 14.08.1970 року народження, Попова Дімітра Івановича, 19.10.1997
року народження, та Арутюняна Артура Меружановича, 09.04.1988 р.н., місце
проживання якого зареєстроване у м. Чернівці, вул. Тернівська, 10, як відповідача по справі за позовом Андрейчука Андрія Ауреловича про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Розгляд справи призначений на 21.04.2016 p. об 11:30 год. 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.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Зубової Дар’ї Юріївни про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Зубова Дар’я Юріївна, яка зареєстрована за адресою:
Донецька область, Слов’янський район, с. Пискунівка, вул. Сільська, 25, викликається на 08.45 год. 18 квітня 2016 року до Слов’янського міськрайонного суду в зал № 5 для участі у судовому засіданні. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буле
розглянута у його відсутність.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Замниборщ В. І. та Замниборщ Л. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі Замниборщ В. І. та Замниборщ Л. В. викликаються до каб.
№ 18 суду на 20 квітня 2016 року на 08 годину 15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів, справи будуть розглянуті у їх відсутності
за наявними доказами.

Суддя М. В. Лаптєв

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається кримінальна справа за обвинуваченням Паннікової Оксани Павлівни за ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Обвинувачена Паннікова Оксана Павлівна викликається до каб. № 15 суду
на 20.04.2016 року о 09 годині 15 хвилин; 05.05.2016 року о 09 годині 30
хвилин; 13.05.2016 року о 09 годині 30 хвилин для участі у розгляді справи
по суті.
У разі неявки обвинуваченої справа буде розглянута у її відсутності за наявними доказами.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається кримінальна справа за обвинуваченням Смирнова Андрія Васильовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.
Обвинувачений Смирнов Андрій Васильович викликається до каб. № 15
суду на 20.04.2016 року о 09 годині 30 хвилин; 05.05.2016 року о 09 годині
00 хвилин; 13.05.2016 року о 09 годині 00 хвилин для участі у розгляді
справи по суті.
У разі неявки обвинуваченого справа буде розглянута у його відсутності
за наявними доказами.

що на 09:30 год. 20 квітня 2016 року призначено попереднє слухання
цивільної справи за позовом МТСБУ до Залевського О. О. про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового
відшкодування.
Суддя С. В. Данилів

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здійснюється спеціальне судове провадження по кримінальному провадженню за обвинуваченням Ростовського Едуарда Станіславовича,
13.08.1971 р.н., за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинуваченому Ростовському Е.С. необхідно з’явитись до зали судового засідання № 9 Красноармійського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 85302, Донецька область, м. Красноармійськ,
вул. Горького, б. 22, на 20.04.2016 р. о 15.00 год., 25.04.2016 р. об
11.30 год.
Суддя Ткачов О. М.
Суддя І. В. Корнєєва

Суддя Ткачов О. М.
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає кримінальне провадження № 42014050000000464
(1-кп/243/48/2016) відносно Шульженко Олександра Федоровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Обвинувачений по справі Шульженко Олександр Федорович, зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Гастелло, буд. 30, проживає: Донецька обл.,
м. Горлівка, вул. Гагаріна, буд. 58, кв. 40, викликається на судові засідання на 10 год.
00 хв. 19 квітня 2016 року, на 10 год. 00 хв. 21 квітня 2016 року до суду для участі у
розгляді справи.
У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області повідомляє,

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Дєдуль Г. О. до Клєсова
В. О. про визнання особи такою, що втратила право користування житлом.
Відповідач Клєсов Володимир Олександрович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Банківська, буд. 79, кв. 19, викликається 19 квітня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя П. І. Профатило

Димитровський міський суд Донецької області (Донецька область,
м. Димитров, вул. Артема, буд. 73) викликає Слєпцова Валерія Анатолійовича, 27.03.1968 року народження, о 08.30 год. 19.04.2016 як співвідповідача у цивільній справі № 2/226/47/2016 за позовом Юрченка
Олексія Йосиповича до Бойка Дмитра Володимировича про стягнення
матеріальної допомоги, спричиненої ДТП.
У разі вашої неявки у судове засідання справа буде розглянута у
вашу відсутність на підставі наявних у справі доказів.
Суддя О. В. Неженцева
Суддя Т. О. Коваленко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною заявою Ковальського Миколи
Валентиновича до Кашкарьова Олександра Олексійовича, Приватного акціонерного товариства «Європейський страховий альянс» про стягнення матеріальної шкоди. Відповідач по
справі Кашкарьов Олександр Олексійович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, місто Горлівка, вул. Перемоги, будинок № 49, квартира № 2, викликається на 19 квітня
2016 року на 08 годину 00 хвилин до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
(Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає
кримінальне провадження № 233/5696/15-к за обвинуваченням Великанова О. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваченого
(in absentia) в порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений Великанов Олексій Олександрович, 25.04.1994 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Авдіївка, вул. Нахімова,
23, викликається до суду на 10.30 год. 19 квітня 2016 року (корп. № 2,
каб. № 18) для участі у судовому засіданні.
Суддя Хаустова Т. А.
Суддя А. І. Міросєді

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул.
Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження № 1-кп/225/159/2016 за
обвинуваченням Дікого Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Ухвалою Дзержинського міського суду Донецької області від 29.03.2016
року постановлено провадження здійснювати в порядку спеціального розслідування та призначити до розгляду. Обвинувачений по справі Дікий Олексій Олександрович (зареєстрований за адресою: м. Макіївка вул.
Кронштадтська, буд. 73, кв. 23) викликається на 22 квітня 2016 року на 10.00
год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87545,
м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Гриценка Михайла Григоровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідач Гриценко Михайло Григорович, останнє відоме місце реєстрації якого:
Донецька область, місто Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, 109, викликається
на 10.30 годину 21.04.2016 року та на 09.00 год. 28.04.2016 року у кабінет № 205 для
участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87545,
м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Оганесян Сергія Степановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Оганесян Сергій Степанович, останнє відоме місце реєстрації якого: Донецька область, місто Маріуполь, пр. Перемоги, 129, кв. 125, викликається об 11.00
годині на 21.04.2016 року та на 09.30 на 28.04.2016 року у кабінет № 205 для участі у
розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі документів, які є
в матеріалах справи.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Лозової Ірини Володимирівни про стягнення боргу.
Відповідач по справі Лозова Ірина Володимирівна (адреса: Донецька обл.,
м. Бахмут (Артемівськ), вул. Перемоги, 70) викликається на 21.04.2016 року
на 10 год. 00 хв. до суду, кабінет № 307, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, вона повинна повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя В. В. Андреєв

Суддя Л. В. Шевченко

Суддя Міхєєва І. М.

Суддя Міхєєва І. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,
5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства
«Акціонерно-комерційний банк «Капітал» до Коломойцевої С. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Коломойцева Світлана Вікторівна, проживає за адресою: 84543,
Донецька область, м. Соледар, вул. Комінтерну, 1А, викликається в судове засідання,
призначене на 10 год. 00 хв. 19.04.2016 р. до суду, каб. № 213, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення на позов та відповідні докази.
У випадку неможливості прибуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у її відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру,
5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Козіка О. М. про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідач у справі Козік Олег Миколайович, проживає за адресою: 86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Правди, буд. 64, викликається в судове засідання,
призначене на 10 год. 00 хв. 22.04.2016 р. до суду, каб. № 213, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та відповідні докази.
У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька
область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи та позовом Клішина Андрія Вікторовича до Шестопалова Дмитра Володимировича про витребування автомобіля
з чужого незаконного володіння.
Відповідач по справі Шестопалов Дмитро Володимирович,15.07.1981 року народження, мешкає: м. Єнакієве, вул. Комуністична, 41/36, викликається на
22.04.2016 року на 08 годину 30 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинний повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Чопик О. П.

Суддя Чопик О. П.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Лаврова В.М. про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідач у справі Лавров Віталій Миколайович проживає за адресою: 86402, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Фурманова, буд.
23, кв. 23, викликається в судове засідання, призначене на 13 год.
30 хв. 21.04.2016 р., до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення та відповідні
докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд відбудеться у його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Стецури Наталії Геннадіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачка у
справі Стецура Н. Г. (місце реєстрації за адресою:
86493, Донецька обл., Єнакіївський р-н, м. Юнокомунарівськ, вул. Сєдова, 139) викликається на 19
квітня 2016 року о 16.15 годині до суду, каб. № 308,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає
кримінальне провадження відносно Мартиненка
Юрія Михайловича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України. Обвинувачений у кримінальному провадженні
Мартиненко Ю.М. (зареєстрований за адресою: Донецька обл., Бахмутський район (Артемівський),
м. Сіверськ, вул. Леніна, 39) викликається на 19
квітня 2016 року о 14.00 годині до суду, каб. № 308,
для участі у розгляді справи по суті.
У випадку неприбуття обвинувачений повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Чернишової M. B, Чернишева А. С. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі
у справі Чернишова Марина Володимирівна та Чернишев Анатолій Сергійович (останнє місце реєстрації за адресою: 86420, Донецька обл., м. Єнакієве,
вул. Комуністична, буд. 61, кв. 19) викликається на
19 квітня 2016 року о 16.00 годині до суду, каб.
№ 308, 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 розглянута у їх відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Суддя С. П. Букрєй

Суддя С. П. Букрєй

Суддя С. П. Букрєй

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу
ЄУН 229/457/16-ц, номер провадження 2/229/401/2016 за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «Приватбанк» до Айрапетова Миколи Хачатуровича,
Айрапетової Сусанни Сергіївни про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Айрапетов Микола Хачатурович,
5 лютого 1951 року народження (останнє місце проживання:
Донецька область, м. Дружківка, вул. Індустріальна, буд. 14),
викликається на 4 травня 2016 р. о 14.00 годині до суду,
зала № 1, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутності.
Суддя Чопик О. П.
Суддя A. Л. Гонтар

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Щикота Андрія Валерійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Щикота Андрій Валерійович проживає за
адресою: 86493, Донецька область, Єнакіївська міська рада,
м. Юнокомунарськ, вул. Полежаєва, буд. 22, викликається в судове засідання, призначене на 11 год. 00 xв. 20.04.2016 p. до
суду, каб. №213, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов
та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у його відсутність.

Деснянський районний суд м. Києва викликає
Соценко Ельвіру Миколаївну, 13.07.1988 р.н.,
проживаючу за адресою: АР Крим, м. Джанкой,
вул. Чапаєва, 51, як відповідача в судове засідання, призначене на 14-30 год. 28 квітня 2016
року по справі за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до Соценко Е. М.
про відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.
Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В,
кабінет 36.
У випадку неявки відповідача справа буде
розглянута за його відсутності.

КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться
21.04.2016 року о 10:00 Коріняку Ірину Миколаївну (цивільна справа 419/803/16-ц).
У разі неявки відповідача в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Клочко І. В.

Суддя Добривечір Л. Д.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно
до ч. 9 ст.74 ЦПК України викликає Богданову Олену Олексіївну, 18 червня 1971 року народження, уродженку: м. Кролевець Сумської області, останнє відоме місце реєстрації:
вул. Щорса (на даний час вул. Мала Гончарівка), 19, місто
Кролевець Сумської області, як відповідача по справі
№579/566/16-ц, пров. №2/579/152/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»
до Богданової Олени Олексіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Справа призначена до попереднього судового засідання
на 28 квітня 2016 року о 09 годині 00 хвилин та до розгляду
на 28 квітня 2016 року о 9 годині 15 хвилин у м. Кролевець
Сумської області, вул. Франка, 13.
Суд пропонує Богдановій О. О подати письмові пояснення
та всі наявні докази по справі. У випадку неявки відповідача
в судове засідання, оголошення вважається належним повідомленням і справа буде розглянута за відсутності Богданової О. О.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Харченка Володимира Івановича, 8 лютого 1988 року народження,
уродженця: с. Добротове Кролевецького району Сумської області, останнє відоме місце реєстрації: Сумська
область, Кролевецький район, с. Добротове, як відповідача по справі №579/565/16-ц, 2/579/151/16 за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Харченка Володимира Івановича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Справа призначена до розгляду на 11 травня 2016
року о 09 годині 00 хвилин у м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.
Суд пропонує Харченку В. І. подати письмові пояснення та всі наявні докази по справі. У випадку неявки
відповідача в судове засідання, оголошення вважається
належним повідомленням і справа буде розглянута за
відсутності Харченка В. І.

Суддя О. В. Бєгунова

Суддя О. В. Моргун

Білоцерківський міськрайонний суд (09100,
м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-а, зал судового засідання № 6, суддя Цуранов А. Ю.) викликає
як відповідачів: 1) Баклаєва Володимира Олександровича по цивільній справі № 357/15987/15-ц,
2/357/385/16 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Альфа-Банк» до: 1) Баклаєва Володимира Олександровича; 2) Петрик Анжели Юріївни
про стягнення заборгованості, розгляд вищезазначеної справи призначено на 24 травня 2016 року о
14 год. 30 хв.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі наявних у
справі доказів.
З опублікуванням у пресі оголошення про виклик
відповідачі вважаються повідомленими про час та
місце розгляду справи згідно з вимогами ст. 74 ЦПК
Суддя Тітова Т. А. України.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає як відповідача Баєва Євгенія Олеговича (останнє відоме місце проживання:
Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278, буд. 4,
кв. 26) в судове засідання по цивільній справі
№ 524/627/16-ц, 2/524/763/16 за позовом ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» до Баєва Є. О. про звернення стягнення
на предмет іпотеки.
Судове засідання призначено о 13.00 год.
10.05.2016 року у приміщенні суду за адресою:
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, к. 25. Явка
до суду є обов’язкова. У разі неявки відповідача
Баєва Є. О. справа буде розглянута за відсутності цієї
особи з ухваленням відповідного рішення на підставі
наявних у справі доказів. Вказана особа зобов’язана
повідомити суд про причини неявки в судові засідання та зміну місця проживання або знаходження.
Суддя Нестеренко С. Г.

Калинівський районний суд Вінницької області викликає Горденка Олександра Валерійовича,
31.03.1975 року народження, місцезнаходження
якого невідоме (останнє відоме місце проживання:
м. Калинівка, вул. Першутова, буд. 38) та представника ТОВ «Оптіма ДП», код ЄДРПОУ 38287385 (адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Газова, буд. 26,
оф. 214) по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Горденка Олександра Валерійовича, ТОВ «Оптіма ДП» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 27 квітня 2016 року
о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Калинівка, вул. Дзержинського, 70 Вінницької області.
У разі неявки, відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за їхньої відсутності.
Суддя Аліменко Ю. О.

Городищенський районний суд Черкаської області
повідомляє, що 20 травня 2016 року о 14 годині 30
хвилин відбудеться слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гніденко Олени Григорівни про стягнення заборгованості.
Гніденко Олена Григорівна, 16.01.1976 року народження, зареєстрована: вул. Невідомого Партизана, с. Старосілля Городищенського району
Черкаської області, викликається в судове засідання
як відповідач, явка до суду обов’язкова.
В разі неявки останньої до зали судового засідання, справа буде розглянута за її відсутності за наявними в ній матеріалами.
Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище
Черкаської області, 19500.
Суддя Синиця Л. П.

Троїцький районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
21.04.2016 року
09:00 Лівкович Наталія Володимирівна (цивільна справа
433/430/16-ц)
У разі неявки відповідача в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Суський О. І.
Сватівський районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
21.04.2016 року
15:00 Кривошеєв Олександр Володимирович (цивільна
справа 426/6816/15-ц)
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Половинка В. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85000, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А) розглядає цивільні справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Полушина Сергія Миколайовича, Морщ Ірини Василівни
про стягнення боргу за кредитними договорами. Відповідачі у справах Полушин Сергій Миколайович, офіційно
зареєстрований за адресою: м. Харцизьк Донецької області, вул. Б. Осташко, б. 27, Морщ Ірина Василівна, 1973
року народження, офіційно зареєстрована за адресою:
м. Харцизьк Донецької області, вул. Відродження, б. 1,
викликаються на 06 травня 2016 року об 11.30 год. до
суду, каб. № 1, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті у їх відсутності.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області знаходиться цивільна справа
№ 2/243/1660/2016 за позовом ПАТ «АБ «Експрес-Банк»
до Науменка Т. Г. про стягнення заборгованості.
Розгляд справи по суті відбудеться 21.04.2016 року о
08.00 год. (резервна дата - 26.04.2016 року о 09.00 год.)
у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).
Явка відповідача Науменка Тараса Геннадійовича,
28.11.1978 р.н., остання відома адреса мешкання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Новосадова, 45, обов’язкова. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто
без його участі.
Відповідачу пропонується подати свої заперечення
проти позову та докази.
При собі мати документ, що посвідчує особу.

Тульчинський районний суд (вул.Перемоги, 16,
м. Тульчин Вінницької області) викликає Долгошеїну
Світлану Сергіївну, зареєстровану за адресою:
м. Тульчин, провул. Брацлавський, 2/5, Вінницької
області, Одемлюка Юрія Олексійовича, зареєстрованого за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе,
82, Вінницької області, як відповідачів по цивільній
справі №148/186/16-ц за позовом ПАТ «Приват
Банк» до Долгошеїної Світлани Сергіївни, Одемлюка
Юрія Олексійовича про стягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначено на 13 год. 00
хв. 10.05.2016 року за вищевказаною адресою.
В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто у його відсутність на підставі наявних у
справі доказів.
Суддя І. М. Мінаєв
Суддя С. В. Ковганич

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна справа № 591/8599/15-ц, провадження 2/591/512/16 за позовом Мещерякової Лариси
Олександрівни до Бондар Івана Вікторовича про розподіл спільно нажитого майна подружжя і визнання права
власності на частку домоволодіння та земельної ділянки.
Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Бондар Івана
Вікторовича, останнє відоме місце проживання: вул.
Краснопільська, буд. 53, м. Суми, як відповідача по
справі на 26 квітня 2016 року 10.30 год.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного
районного суду м. Суми, що розташоване за адресою:
м. Суми, вул. Академічна, 13, зал 2 (каб. № 302), 3-й поверх, головуючий суддя Шелєхова Г. В.
В разі неявки відповідача в судове засідання, справа
буде розглянута в його відсутність.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області знаходиться цивільна справа
№ 2/243/1570/2016 за позовом Савона Ю. В. до Савона
Д. В. про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Розгляд справи по суті відбудеться 21.04.2016 року о
08-45 год. (резервна дата — 26.04.2016 року о 13-00
год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області за адресою: Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).
Явка відповідача Савона Дмитра Володимировича,
29.11.1974 р. н., остання відома адреса мешкання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Василевського, 2, кв. 49,
обов’язкова. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто без його участі. Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти позову та докази. При собі
мати документ, що посвідчує особу.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовною заявою Клішина Андрія Вікторовича до Рєзніченка Сергія Миколайовича про витребування автомобіля з чужого незаконного володіння. Відповідач
Рєзніченко Сергій Миколайович, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 99 (гуртожиток),
викликається на 21.04.2016 р. о 10.30 год. до суду для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо заяви та докази. У випадку неприбуття до суду він
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.
З опублікуванням оголошення відповідач вважається
повідомленим про дату, час і місце розгляду справи, і у
разі його неявки, справа може бути розглянута за його
відсутністю.

В провадженні Слов’янського міськрайонного
суду Донецької області знаходиться цивільна справа
№ 2/243/1576/2016 за позовом КС «Залоговое
Агентство» до Колодяжного Є. Ю. про стягнення
боргу. Розгляд справи по суті відбудеться 21.04.2016
року о 13-00 год. (резервна дата — 26.04.2016 року
о 08-00 год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2 (II поверх).
Явка відповідача Колодяжного Євгена Юрійовича,
14.01.1988 р. н., остання відома адреса мешкання:
Донецька обл., м. Горлівка, вул. Саксаганського, 75,
обов’язкова. У разі неявки відповідача справу буде
розглянуто без його участі. Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти позову та докази. При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І. М. Мінаєв

Новоайдарський районний суд Луганської
області викликає відповідача за позовом ПАТ

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської
області викликає Єрещенко Аллу Миколаївну (останнє відоме місце проживання: Полтавська область, м. Кременчук,
вул. Генерала Манагарова, буд. 24/36А, кв. 90), Лашко Наталію Євгеніївну (останнє відоме місце проживання: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Воїнів Інтернаціоналістів,
буд. 16, кв. 100) як відповідачів в судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк Україна» в особі філії –
Полтавського обласного управління AT «Державний Ощадний банк Україна» до Єрещенко Алли Миколаївни, Лашко
Наталії Євгеніївни про стягнення заборгованості за кредитом, процентами та пенею.
Судове засідання відбудеться 26 квітня 2016 року об 11
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Полтавська
область, м. Кременчук, вул. Красіна (Троїцька), 37/49.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідачів
справу буде розглянуто за їх відсутності.
Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Зоріна Д. О.

Новокаховський міський суд Херсонської області
викликає Литвиненко Вікторію Миколаївну у судове
засідання як відповідачку по цивільній справі
№ 661/737/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» до
Литвиненко Вікторії Миколаївни про стягнення заборгованості за договором кредиту, яке призначене
на 21 квітня 2016 року о 09.00 годині та відбудеться
в приміщенні суду за адресою: 74900, Херсонська
область, м. Нова Каховка, пр-т Дніпровський, 1-а,
під головуванням судді Бойко М. Є.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку неявки справа може бути
Суддя Владимирська І. М. розглянута за її відсутністю.

Суддя І. М. Мінаєв

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Павлова Георгія Олександровича, який мешкає за адресою: вул. Кам’яномостівська, 11, кв. 9, в
м. Первомайськ Миколаївської області, що судовий розгляд по цивільній справі
№ провадження 2/484/1185/16 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Павлова Георгія
Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, ціна позову:
13 192,69 грн., відкладено на 21.04.2016 року о 10 год. 00 хв. На вказану дату в призначений час відповідачу слід з’явитися до суду з паспортом та ідентифікаційним
кодом. У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене заочне рішення).

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відСватівський районний суд Луганської області, розташований за адповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ про ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Григоренка Олександра Андрійовича як відповідача в судове
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 16 травня засідання по цивільній справі № 426/1008/16-ц за позовом Григоренко
2016 року о 14-00 год. Семьонова Сергія Олексійовича (останнє відоме Наталії Валентинівни до Григоренка Олександра Андрійовича про ромісце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Маяков- зірвання шлюбу, що відбудеться 22 квітня 2016 року о 09-00 год. У разі
неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
ського, 15/23), цивільна справа № 428/1642/15-ц.
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Т. В. Маржина
Суддя І. О. Юзефович
Суддя А. С. Река

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 20 квітня 2016 року о 9-00 годині
розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Мостового Сергія Олександровича за
ст. 258-3 ч.1 КК України. Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальну справу №1-кп/234/33/16 за підозрою Келемана Сергія Ярославовича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст.258-3 КК України. Обвинувачений Келеман С. Я. викликається на 22.04.2016 року о 10-00 год. до суду,
каб. №23/3, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Демидова В. К.

Суддя В. В. Скляров

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає обвинуваченого в судове засідання
по кримінальному провадженню за обвинуваченням
Файцницького Євгена Едуардовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.
1 КК України, яке відбудеться 21.04.2016 року о 15.30
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 52-а, каб. 37.

Втрачений додаток до диплома
про вищу освіту (спеціаліст) серії
КВ № 23424342, виданий Міжгалузевим
інститутом управління Міністерства
освіти і науки України 01.07.2003 року
на ім’я Семененка Євгена Миколайовича,
вважати недійсним.
Суддя Сараєв І. А.

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

Втрачені реєстраційні документи
на сільськогосподарську техніку,
що належить ТОВ «Райффайзен Лізинг
Аваль», а саме:
свідоцтво про реєстрацію
АБ №483114 від 28.09.2007 р.,
вважати недійсним.
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оголошення
АБ «УКРГАЗБАНК»
оголошуєпропроведенняповторногоаукціону
зпродажумайна(активів)Банку,
асаме:
Лот № 1. Нежилі приміщення (в літ.А) з №1 по №6 (групи приміщень №7) заг.пл.
71,6 кв.м за адресою: м. Київ, вул.Воздвиженська,16а.Початкова ціна продажу –
2 870 520,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску – 287 052,00 грн.
Лот № 2. Нежилі приміщення (в літ.А) з №1 по №6 (групи приміщень №8) заг.пл.
72,0 кв.м, за адресою: м. Київ вул.Воздвиженська, 16а.Початкова ціна продажу 2 886 480,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску – 288 648,00 грн.
Лот № 3. Нежилі приміщення (в літ. В) заг.пл. 639,4 кв.м, за адресою: м. Київ,
вул.Воздвиженська, 60.
Початкова ціна продажу – 19 069 920,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного
внеску – 1 906 992,00 грн.
Лот № 4. Нежилий будинок заг.пл. 3700,9 кв.м, за адресою: м. Київ вул.Кожум’яцька, 12б.
Початкова ціна продажу – 65 486 693,73 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного
внеску – 6 548 669,37 грн.
Лот № 5. Майновий комплекс в цілому ремонтно-технічної дільниці, (прохідна
(літ. Б) 7,0 кв.м., адмінбудинок (літ. В)-756,4 кв.м, столярні майстерні, склади, сушильна камера (літ. Г)- 183,6 кв.м, склад (літ. Г)- 13,1 кв.м, склади (літ. Г)-16,6 кв.м,
склад (літ. Д)-298,5 кв.м, слюсарні майстерні (літера Е)-134,6 кв.м. , заг.пл. 1409,8
кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Лепсе, 23.Початкова ціна продажу – 9 918 000,00 грн.
(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску – 991 800,00 грн.
Лот № 6. Нежитлове приміщення більярдної на 10 столів заг.пл. 530,6 кв.м., за
адресою: м.Рівне, вул. Гагаріна, 39. Початкова ціна продажу - 3 323 100,00 грн. (в
т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску – 332 310,00 грн.
Лот № 7. Нежитлове приміщення, приміщення офісу №6 заг.пл. 137,5 кв.м., за
адресою м.Тернопіль, вул.Валова, 5. Початкова ціна продажу - 1 888 980,00 грн. (в
т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску – 188 898,00 грн.
Лот № 8. Нежитлові приміщення заг.пл. 3992,6 кв.м: склад готової продукції (літера Г) площею 3555,9 кв.м., склад (літера 4Г) площею 392,0 кв.м., адмінбудівля (літера 5Г) площею 44,7 кв.м., за адресою м. Суми, вул.Харківська. 122. Початкова ціна
продажу - 688 332,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску – 68 833,20 грн.
Лот № 9. Нежиле приміщення №1 (групи приміщень №5) (в літ. А) заг.пл. 8,7 кв.м.,
за адресою: м. Київ вул.Воздвиженська, 51а. Початкова ціна продажу - 327 327,93
грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску – 32 732,79 грн.
Лот № 10. Нежилі приміщення з №1 по №9 (групи приміщень №4) (в літ. А) заг.пл.
63,3 кв.м, за адресою: м. Київ вул.Воздвиженська, 51а. Початкова ціна продажу 2 495 460,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску – 249 546,00 грн.
Лот № 11. Вбудовані нежитлові приміщення №19 заг.пл. 132,3 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул.Воздвиженська, 28-30.Початкова ціна продажу – 4 620 420,00 грн. (в т.ч.
ПДВ). Сума гарантійного внеску – 462 042,00 грн.
Лот № 12. Офісні вбудовані приміщення №9 заг.пл. 141,2 кв.м, за адресою:
м. Київ, вул.Кожум’яцька, 18а. Початкова ціна продажу – 5 281 620,00 грн. (в т.ч.
ПДВ). Сума гарантійного внеску – 528 162,00 грн.
Лот № 13. Нежилий будинок (літера «Б») заг.пл. 344,2 кв.м, за адресою: м. Київ,
вул. Саксаганського, 4. Початкова ціна продажу – 8 309 232,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума
гарантійного внеску – 830 923,20 грн.
Лот № 14. Нежитлова будівля - корпус №4 (літ.Е) заг.пл. 37957,5 кв.м, із зем. ділянкою кад. номер - 8000000000:82:033:0057, цільове призн. - реконструкція з будівництвом механіко-складського корпусу під офісно-торговельний комплекс з
паркінгом, пл. 1,3633 га, за адресою: м. Київ, вул. Московська,8.
Початкова ціна продажу – 526 313 227,90 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного
внеску – 52 631 322,79 грн.
Лот № 15. Нежилі приміщення та споруди спортивного клубу ВО «Завод Арсенал»
(літ.А- 163,3 кв.м, літ.Б- 153,4 кв.м., літ.В- 175,1 кв.м., підсобні приміщення-44.5 кв.м)
заг.пл. 536,30 кв.м., із Земельною ділянкою кад. номер - 8000000000:82:033:0013,
цільове призначення - для будівництва офісно- торгівельного, житлового та розважально-спортивного комплексу, заг.пл. 1,9902 га, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 36. Початкова ціна продажу – 165 857 080,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума
гарантійного внеску – 16 585 708,00 грн.
Лот № 16. Будівля інституту (літ. А), заг.пл. 5145,2 кв.м., за адресою: м. Київ, пров.
Куренівський, 19/5. Початкова ціна продажу – 51 573 379,95 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума
гарантійного внеску – 5 157 338,00 грн.
Лот № 17. Нежитлова будівля (літ.А) - комбінат харчування «Меридіан»
заг.пл. 8443,9 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Лепсе, 23. Початкова ціна продажу –
62 620 200,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску – 6 262 020,00 грн.
Лот № 18. Будинок культури - літера А, заг.пл. 5 727,2 кв.м., за адресою: м. Київ,
вул. Василенка, 15-А. Початкова ціна продажу – 72 732 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума
гарантійного внеску – 7 273 200,00 грн.
Лот № 19. Майнові права на житлове приміщення заг.пл. 116,28 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, житлове 1.
Початкова ціна продажу - 2 585 900,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 258 590,00 грн.
Лот № 20. Майнові права на житлове приміщення заг.пл. 116,28 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, житлове 7.
Початкова ціна продажу - 2 585 900,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 258 590,00 грн.
Лот № 21. Майнові права на житлове приміщення заг.пл. 116,28 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, житлове 13.
Початкова ціна продажу - 2 585 900,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 258 590,00 грн.
Лот № 22. Майнові права на житлове приміщення заг.пл. 86,73 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, житлове 17.
Початкова ціна продажу - 1 928 500,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 192 850,00 грн.
Лот № 23. Майнові права на житлове приміщення заг.пл. 116,28 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, житлове 24.
Початкова ціна продажу - 2 585 900,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 258 590,00 грн.
Лот № 24. Майнові права на житлове приміщення заг.пл. 116,28 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, житлове 30.
Початкова ціна продажу - 2 585 900,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 258 590,00 грн.
Лот № 25. Майнові права на житлове приміщення заг.пл. 134,37 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, житлове 30-3.
Початкова ціна продажу - 2 987 750,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 298 775,00 грн.
Лот № 26. Майнові права на житлове приміщення заг.пл. 119,89 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, житлове 31.
Початкова ціна продажу - 2 665 700,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 266 570,00 грн.
Лот № 27. Майнові права на житлове приміщення заг.пл. 143,60 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, житлове 90.
Початкова ціна продажу - 3 192 950,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 319 295,00 грн.
Лот № 28. Майнові права на житлове приміщення заг.пл. 84,47 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, житлове 95.
Початкова ціна продажу - 1 878 150,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 187 815,00 грн.
Лот № 29. Майнові права на житлове приміщення заг.пл. 143,60 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, житлове 102.
Початкова ціна продажу - 3 192 950,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 319 295,00 грн.
Лот № 30. Майнові права на житлове приміщення заг.пл. 79,40 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, житлове 128.
Початкова ціна продажу - 1 766 050,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 176 605,00 грн.
Лот № 31. Майнові права на житлове приміщення заг.пл. 136,80 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, житлове 132.
Початкова ціна продажу - 3 041 900,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 304 190,00 грн.
Лот № 32. Майнові права на житлове приміщення заг.пл. 80,57 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, житлове 143.
Початкова ціна продажу - 1 791 700,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 179 170,00 грн.
Лот № 33. Майнові права на нежитлові приміщення заг.пл. 60,14 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, офіс 4.
Початкова ціна продажу - 1 197 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 119 700,00 грн.
Лот № 34. Майнові права на нежитлові приміщення заг.пл. 60,69 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, офіс 7.
Початкова ціна продажу - 1 208 400,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 120 840,00 грн.
Лот № 35. Майнові права на нежитлові приміщення заг.пл. 442,18 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, офіс 3,5.

Початкова ціна продажу - 8 789 400,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 878 940,00 грн.
Лот № 36. Майнові права на нежитлові приміщення заг.пл. 442,18 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б, офіс 6,8.
Початкова ціна продажу - 8 789 400,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 878 940,00 грн.
Лот № 37. Майнові права на маш/місце 6, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн . (в т.ч.
ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 38. Майнові права на маш/місце 65, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 39. Майнові права на маш/місце 66, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 40. Майнові права на маш/місце 69а, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 41. Майнові права на маш/місце 69б, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 42. Майнові права на маш/місце 74а, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 43. Майнові права на маш/місце 74б, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 44. Майнові права на маш/місце 81а, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 45. Майнові права на маш/місце 7, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в т.ч.
ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 46. Майнові права на маш/місце 8, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в т.ч.
ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 47. Майнові права на маш/місце 9, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в т.ч.
ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 48. Майнові права на маш/місце 10, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 49. Майнові права на маш/місце 12, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн (в
т.ч.ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 50. Майнові права на маш/місце 15, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 51. Майнові права на маш/місце 16, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 52. Майнові права на маш/місце 17, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 53. Майнові права на маш/місце 19, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 54. Майнові права на маш/місце 22, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 55. Майнові права на маш/місце 26, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 56. Майнові права на маш/місце 28, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 57. Майнові права на маш/місце 29, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 58. Майнові права на маш/місце 30, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн . (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 59. Майнові права на маш/місце 31, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 60. Майнові права на маш/місце 32, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 61. Майнові права на маш/місце 38, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 62. Майнові права на маш/місце 39, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн.(в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 63. Майнові права на маш/місце 40, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 64. Майнові права на маш/місце 45, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 65. Майнові права на маш/місце 5, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в т.ч.
ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 66. Майнові права на маш/місце 55, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 67. Майнові права на маш/місце 56, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 68. Майнові права на маш/місце 57, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 69. Майнові права на маш/місце 58, площа 18,0 кв.м., м. Київ, вул. Дніпровська набережна, будівельний № 1-Б. Початкова ціна продажу 262 200,00 грн. (в
т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску – 26 220,00 грн.
Лот № 70. Житловий будинок заг.пл. 383,2 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, 13а .
Початкова ціна продажу – 14 634 158,15 грн. (без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 1 463 415,82 грн.
Лот № 71. Житловий будинок заг.пл. 389,3 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, 15а.
Початкова ціна продажу – 14 867 109,55 грн. (без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 1 486 710,96 грн.
Лот № 72. Житловий будинок заг.пл. 474,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, 5а.
Початкова ціна продажу – 17 790 692,75 грн. (без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 1 779 069,28 грн.
Лот № 73. Житловий будинок заг.пл. 393,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, 5б.
Початкова ціна продажу – 15 012 224,90 грн. (без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 1 501 222,49 грн.
Лот № 74. Житловий будинок заг.пл. 590,5 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, 7а.
Початкова ціна продажу – 21 581 507,20 грн. (без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 2 158 150,72 грн.
Лот № 75. Житловий будинок заг.пл. 233,4 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, 7б.
Початкова ціна продажу – 9 337 859,70 грн. (без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 933 785,97 грн.
Лот № 76. Житловий будинок заг.пл. 645,2 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Гончарна, 11б.
Початкова ціна продажу – 23 466 493,40 грн. (без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 2 346 649,34 грн.
Лот № 77. Земельна ділянка пл. 1,4248 га, кад. номер 8000000000:82:109:0032,
цільове призначення - житлове будівництво з вбудовано-прибудованими офісними
приміщеннями, об’єктами соціальної сфери та підземним паркінгом, за адресою: м.
Київ, бул.Дружби народів, 2.
Початкова ціна продажу – 76 508 250,00 грн. (без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 7 650 825,00 грн.

Лот № 78. Земельна ділянка пл. 2,0543 га, кад. номер 3222789200:03:016:0286,
цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Ясногородська с/р.
Початкова ціна продажу – 139 650,00 грн. (без ПДВ). Сума гарантійного внеску –
13 965,00 грн.
Лот № 79. Земельна ділянка пл. 1,9926 га, кад. номер 3222789200:00:016:0042,
цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, Ясногородська с/р.
Початкова ціна продажу – 134 900,00 грн. (без ПДВ). Сума гарантійного внеску –
13 490,00 грн.
Припродажуоб’єктів,щопідлягаютьоподаткуванню(ПДВ),нарахуванняПДВз
01.01.2016здійснюєтьсязврахуваннямвимогст.189.15ПодатковогокодексуУкраїни.
Реєстраційний внесок - 689,00 грн. (в т.ч.ПДВ), по кожному лоту окремо.
Аукціон відбудеться 16 травня 2016 року о 10.00 на Українській універсальній товарній біржі (УУТБ) за адресою: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1, НК «Експоцентр
України», пав.№6. Організатор аукціону – Українська універсальна товарна
біржа. Заяви на участь приймаються на УУТБ в робочі дні з 10.00 до 14.00. Тел.
(044) 596-96-24, факс (044) 596-95-40. Кінцевий термін прийняття заяв для участі –
10 травня 2016 року до 14.00 години.
Гарантійний та реєстраційний внески вносяться на р/р № 26007212003306 в ПАТ
АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, код ЄДРПОУ 16470831. Отримувач – Українська
універсальна товарна біржа. Засоби платежу – грошові кошти.
З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел.(044)596-96-24; 596-95-43.

АБ «УКРГАЗБАНК»
оголошуєпропроведенняповторногоаукціону
зпродажумайна(активів)Банку,
асаме:
Лот № 1. Машиномісце № 43 в підземному паркінгу, заг. пл. 14,0 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А.
Початкова ціна продажу 224 580,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
22 458,00 грн
Лот № 2. Машиномісце № 55 в підземному паркінгу, заг.пл. 16,0 кв.м, за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А.
Початкова ціна продажу 256 500,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
25 650,00 грн.
Лот № 3. Машиномісце № 79-А в підземному паркінгу, заг.пл. 17,8 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А.
Початкова ціна продажу 285 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
28 500,00 грн.
Лот № 4. Гараж машиномісце №87в в підземному паркінгу, заг.пл. 15,1 кв.м., за
адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А.
Початкова ціна продажу 241 680,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
24 168,00 грн.
Лот № 5. Машиномісце № 88 в підземному паркінгу, заг.пл. 16,8 кв.м., за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А.
Початкова ціна продажу 269 040,00 грн.(в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
26 904,00 грн.
Лот № 6. Машиномісце № 6, заг.пл. 15,8 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 253 080,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
25 308,00 грн.
Лот № 7. Машиномісце № 18, заг.пл. 14,7 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 235 980,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
23 598,00 грн.
Лот № 8. Машиномісце № 19, заг.пл. 14,2 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 226 860,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
22 686,00 грн.
Лот № 9. Машиномісце № 27, заг.пл. 12,6 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 201 780,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
20 178,00 грн.
Лот № 10. Машиномісце № 31, заг.пл. 20,0 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 320 340,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
32 034,00 грн.
Лот № 11. Машиномісце № 49, заг.пл. 14,2 кв.м., за адресю: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 226 860,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
22 686,00 грн.
Лот № 12. Машиномісце № 49А, заг.пл. 17,1 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 273 600,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
27 360,00 грн.
Лот № 13. Машиномісце № 50, заг.пл. 18,1 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 289 560,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
28 956,00 грн.
Лот № 14. Машиномісце № 51, заг.пл. 18,5 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 296 400,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
29 640,00 грн.
Лот № 15. Машиномісце № 52, заг.пл. 18,6 кв.м.: за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 297 540,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
29 754,00 грн.
Лот № 16. Машиномісце № 54А, заг.пл. 15,6 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 249 660,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
24 966,00 грн.
Лот № 17. Машиномісце № 54Б, заг.пл. 14,1 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 225 720,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
22 572,00 грн.
Лот № 18. Машиномісце № 56, заг.пл. 18,2 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 291 840,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
29 184,00 грн.
Лот № 19. Машиномісце № 62, заг.пл. 16,9 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 270 180,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
27 018,00 грн.
Лот № 20. Машиномісце № 63, заг.пл. 13,7 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 218 880,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
21 888,00 грн.
Лот № 21. Машиномісце № 75, заг.пл. 17,2 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 275 880,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
27 588,00 грн.
Лот № 22. Машиномісце № 81, заг.пл. 16,3 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 261 060,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
26 106,00 грн.
Лот № 23. Машиномісце № 82, заг.пл. 14,2 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 226 860,00 грн. (в т.ч. ПДВ) Сума гарантійного внеску –
22 686,00 грн.
Лот № 24. Гараж № 1, заг.пл. 16,3 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 261 060,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
26 106,00 грн.
Лот № 25. Гараж № 2, заг.пл. 15,6 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 249 660,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
24 966,00 грн.
Лот № 26. Гараж № 3, заг.пл. 15,5 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 248 520,00 грн. ( в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
24 852,00 грн.
Лот № 27. Гараж № 4, заг.пл. 15,9 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А.
Початкова ціна продажу 254 220,00 грн. ( в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
25 422,00 грн.
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Лот № 28. Гараж № 5, заг.пл. 16,8 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А.
Початкова ціна продажу 269 040,00 грн. ( в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
26 904,00 грн.
Лот № 29. Гараж № 6, заг.пл. 16,8 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А.
Початкова ціна продажу 269 040,00 грн. ( в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
26 904,00 грн.
Лот № 30. Гараж № 7, заг.пл. 16,8 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А.
Початкова ціна продажу 269 040,00 грн. ( в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
26 904,00 грн.
Лот № 31. Гараж № 8, заг.пл. 16,7 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А.
Початкова ціна продажу 267 900,00 грн. (в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
26 790,00 грн.
Лот № 32. Машиномісце № 82А, заг.пл. 14,9 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1.
Початкова ціна продажу 238 260,00 грн. ( в т.ч.ПДВ). Сума гарантійного внеску –
23 826,00 грн.
Лот № 33. Машиномісце № 9 в підземному паркінгу, заг.пл. 16,9 кв.м, за адресою:
м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 9.
Початкова ціна продажу - 270 180,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
27 018,00 грн.
Лот № 34. Гараж машиномісце №10 в підземному паркінгу, заг.пл. 16,7 кв.м, за
адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 10.
Початкова ціна продажу - 267 900,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
26 790,00 грн.
Лот № 35. Гараж машиномісце №15 в підземному паркінгу, заг.пл. 14,7 кв.м, за
адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 15.
Початкова ціна продажу - 235 980,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
23 598,00 грн.
Лот № 36. Гараж машиномісце №20 в підземному паркінгу, заг.пл. 14,8 кв.м, за
адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 20.
Початкова ціна продажу - 237 120,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
23 712,00 грн.
Лот № 37. Гараж машиномісце №25 в підземному паркінгу, заг.пл. 14,7 кв.м, за
адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 25.
Початкова ціна продажу - 235 980,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
23 598,00 грн.
Лот № 38. Гараж машиномісце №26 в підземному паркінгу, заг.пл. 14,8 кв.м, за
адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 26.
Початкова ціна продажу - 237 120,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
23 712,00 грн.
Лот № 39. Гараж машиномісце №29 в підземному паркінгу, заг.пл. 14,9 кв.м, за
адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 29.
Початкова ціна продажу - 238 260,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
23 826,00 грн.
Лот № 40. Машиномісце № 39 в підземному паркінгу, заг.пл. 14,7 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 39.
Початкова ціна продажу - 235 980,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
23 598,00 грн.
Лот № 41. Машиномісце № 44 в підземному паркінгу, заг.пл. 14,0 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 44.
Початкова ціна продажу - 224 580,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
22 458,00 грн.
Лот № 42. Машиномісце № 45 в підземному паркінгу, заг.пл. 15,0 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 45.
Початкова ціна продажу - 240 540,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
24 054,00 грн.
Лот № 43. Машиномісце № 46 в підземному паркінгу, заг.пл. 14,8 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 46.
Початкова ціна продажу - 237 120,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
23 712,00 грн.
Лот № 44. Машиномісце № 50 в підземному паркінгу, заг.пл. 14,6 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 50.
Початкова ціна продажу - 233 700,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
23 370,00 грн.
Лот № 45. Машиномісце № 53 в підземному паркінгу, заг.пл. 14,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 53.
Початкова ціна продажу - 238 260,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
23 826,00 грн.
Лот № 46. Машиномісце № 54 в підземному паркінгу, заг.пл. 18,2 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 54.
Початкова ціна продажу - 291 840,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
29 184,00 грн.
Лот № 47. Машиномісце № 56 в підземному паркінгу, заг.пл. 16,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 56.
Початкова ціна продажу - 257 640,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
25 764,00 грн.
Лот № 48. Машиномісце № 57 в підземному паркінгу, заг.пл. 16,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 57.
Початкова ціна продажу - 270 180,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
27 018,00 грн.
Лот № 49. Машиномісце № 58 в підземному паркінгу, заг.пл. 17,0 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 58.
Початкова ціна продажу - 272 460,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
27 246,00 грн.
Лот № 50. Машиномісце № 62 в підземному паркінгу, заг.пл. 16,8 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 62.
Початкова ціна продажу - 269 040,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
26 904,00 грн.
Лот № 51. Машиномісце № 67 в підземному паркінгу, заг.пл. 15,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 67.
Початкова ціна продажу - 241 680,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
24 168,00 грн.
Лот № 52. Машиномісце № 67-А в підземному паркінгу, заг.пл. 15,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 67-А.
Початкова ціна продажу - 241 680,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
24 168,00 грн.
Лот № 53. Гараж машиномісце №67б в підземному паркінгу, заг.пл. 16,4 кв.м, за
адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 67-Б.
Початкова ціна продажу - 262 200,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
26 220,00 грн.
Лот № 54. Машиномісце № 68 в підземному паркінгу, заг.пл. 17,5 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 68.
Початкова ціна продажу - 280 440,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
28 044,00 грн.
Лот № 55. Машиномісце № 71 в підземному паркінгу, заг.пл. 18,5 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 71.
Початкова ціна продажу - 296 400,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
29 640,00 грн.
Лот № 56. Машиномісце № 74 в підземному паркінгу, заг.пл. 17,8 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 74.
Початкова ціна продажу - 285 000,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
28 500,00 грн.
Лот № 57. Машиномісце № 76 в підземному паркінгу, заг.пл. 18,4 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 76.
Початкова ціна продажу - 294 120,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
29 412,00 грн.
Лот № 58. Машиномісце № 78 в підземному паркінгу, заг.пл. 17,5 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 78.
Початкова ціна продажу - 280 440,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
28 044,00 грн.
Лот № 59. Машиномісце № 85 в підземному паркінгу, заг.пл. 24,4 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 85.
Початкова ціна продажу - 391 020,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
39 102,00 грн.
Лот № 60. Машиномісце № 86 в підземному паркінгу, заг.пл. 15,8 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 86.
Початкова ціна продажу - 253 080,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
25 308,00 грн.
Лот № 61. Машиномісце № 87 в підземному паркінгу, заг.пл. 16,2 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 87.
Початкова ціна продажу - 259 920,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
25 992,00 грн.
Лот № 62. Гараж машиномісце №87а в підземному паркінгу, заг.пл. 14,3 кв.м, за
адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 87А.
Початкова ціна продажу - 229 140,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
22 914,00 грн.

Лот № 63. Гараж машиномісце №87б в підземному паркінгу, заг.пл. 14,7 кв.м, за
адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 87Б. Початкова ціна
продажу - 235 980,00грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску – 23 598,00 грн.
Лот № 64. Машиномісце № 98 в підземному паркінгу, заг.пл. 16,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 98.
Початкова ціна продажу - 270 180,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
27 018,00 грн.
Лот № 65. Машиномісце № 99 в підземному паркінгу, заг.пл. 17,3 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 1-А, маш/місце № 99.
Початкова ціна продажу - 277 020,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску –
27 702,00 грн.
Лот № 66. Майнові права на квартиру буд. № 181/1в жилого будинку №1, заг.пл.
71,79 кв.м., за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато,5/1, кв.181/1в.
Початкова ціна продажу - 1 262 455,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 126 245,50 грн.
Лот № 67. Майнові права на квартиру буд. № 172 жилого будинку №2, заг.пл.
165,62 кв.м., за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато,5/1, кв.172.
Початкова ціна продажу - 2 818 840,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 281 884,00 грн.
Лот № 68. Майнові права на квартиру буд. № 172а жилого будинку №2, заг.пл.
160,00 кв.м., за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато,5/1, кв.172а.
Початкова ціна продажу - 2 732 865,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 273 286,50 грн.
Лот № 69. Майнові права квартиру буд. № 172 жилого будинку №1, заг.пл. 157,81
кв.м., за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато,5/1, кв.172.
Початкова ціна продажу - 2 698 665,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 269 866,50 грн.
Лот № 70. Майнові права на квартиру буд. № 181/1а жилого будинку №1, заг.пл.
123,36 кв.м., за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато,5/1, кв. 181/1а.
Початкова ціна продажу - 2 054 755,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 205 475,50 грн.
Лот № 71. Майнові права на квартиру буд. № 181/1б жилого будинку №1, заг.пл.
74,72 кв.м., за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато,5/1, кв. 181/1б.
Початкова ціна продажу - 1 307 960,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 130 796,00 грн.
Лот № 72. Майнові права на квартиру буд. № 181/1г жилого будинку №1, заг.пл.
132,13 кв.м., за адресою: м. Одеса, Гагарінське плато,5/1, кв. 181/1г.
Початкова ціна продажу - 2 184 810,00 грн.(в т.ч. ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 218 481,00 грн.
Лот № 73. Садовий будинок, заг.пл. 196,2 кв.м, з земельною ділянкою кад. номер
- 5123783500:01:001:1030, цільове призначення - для індивідуального садівництва
пл. 0,055 га, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, Прилиманська сільська
рада, СК «Садовод»447.
Початкова ціна продажу – 1 516 200,00 грн.(без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 151 620,00 грн.
Лот № 74. Земельна ділянка пл. 1,9301 га, кад. номер 5123784200:01:001:0034,
цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Одеська обл., Овідеопільський р-н, Сухолиманська сільрада, масив №29, діл.
№ 367/1 (за межами населеного пункту).
Початкова ціна продажу – 2 519 128,41 грн.(без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 251 912,84 грн.
Лот № 75. Земельна ділянка пл. 1,9303 га, кад. номер 5123784200:01:001:0035,
цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Одеська обл., Овідеопільський р-н, Сухолиманська сільрада, масив №29, діл.
№ 367/2 (за межами населеного пункту).
Початкова ціна продажу – 2 519 128,40 грн.(без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 251 912,84 грн.
Лот № 76. Земельна ділянка пл. 32 га, кад. номер 3221487300:02:023:0015, цільове
призначення - для індивідуального садівництва, за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Рославичівська с/р.
Початкова ціна продажу – 14 047 840,00 грн.(без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 1 404 784,00 грн.
Лот № 77. Земельна ділянка пл. 20,0002 га, кад. номер 3221487300:02:022:0013,
цільове призначення - для індивідуального садівництва, за адресою: Київська обл.,
Васильківський р-н, Рославичівська с/р.
Початкова ціна продажу – 10 465 295,00 грн.(без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 1 046 529,50 грн.
Лот № 78. Земельна ділянка пл. 2,0 га, кад. номер 3221482803:02:004:0003, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с.Зозулі.
Початкова ціна продажу – 2 810 049,60 грн.(без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 281 004,96 грн.
Лот № 79. Земельна ділянка пл. 2,0 га, кад. номер 3221482803:02:004:0004, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с.Зозулі.
Початкова ціна продажу – 2 810 049,60 грн.(без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 281 004,96 грн.
Лот № 80. Земельна ділянка пл. 2,0 га, кад. номер 3221482803:02:004:0005, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с.Зозулі.
Початкова ціна продажу – 2 810 049,60 грн.(без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 281 004,96 грн.
Лот № 81. Земельна ділянка пл. 2,0 га, кад. номер 3221482803:02:004:0006, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с.Зозулі.
Початкова ціна продажу – 2 810 049,60 грн.(без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 281 004,96 грн.
Лот № 82. Земельна ділянка пл. 2,0 га, кад. номер 3221482803:02:004:0008, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с.Зозулі.
Початкова ціна продажу – 2 810 049,60 грн.(без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 281 004,96 грн.
Лот № 83. Земельна ділянка пл. 2,0 га, кад. номер 3221482803:02:004:0009, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с.Зозулі.
Початкова ціна продажу – 2 810 049,60 грн.(без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 281 004,96 грн.
Лот № 84. Земельна ділянка пл. 2,0 га, кад. номер 3221482803:02:004:0010, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с.Зозулі.
Початкова ціна продажу – 2 810 049,60 грн.(без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 281 004,96 грн.
Лот № 85. Земельна ділянка пл. 2,0 га, кад. номер 3221482803:02:004:0011, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с.Зозулі.
Початкова ціна продажу – 2 810 049,60 грн.(без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 281 004,96 грн.
Лот № 86. Земельна ділянка пл. 14,0 га, кад. номер 3221487300:02:001:0016, цільове призначення - для індивідуального садівництва, за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Рославичівська с/р.
Початкова ціна продажу – 7 620 900,00 грн.(без ПДВ). Сума гарантійного внеску
– 762 090,00 грн.
Припродажуоб’єктів,щопідлягаютьоподаткуванню(ПДВ),нарахуванняПДВз
01.01.2016здійснюєтьсязврахуваннямвимогст.189.15ПодатковогокодексуУкраїни.
Реєстраційний внесок - 689,00 грн.(в т.ч.ПДВ), по кожному лоту окремо.
Аукціон відбудеться 17 травня 2016 року о 10.00 на Українській універсальній товарній біржі (УУТБ) за адресою: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1, НК «Експоцентр
України», пав.№6. Організатор аукціону – Українська універсальна товарна
біржа. Заяви на участь приймаються на УУТБ в робочі дні з 10.00 до 14.00. Тел.
(044) 596-96-24, факс (044) 596-95-40. Кінцевий термін прийняття заяв для участі –
11 травня 2016 року до 14.00 години.
Гарантійний та реєстраційний внески вносяться на р/р № 26007212003306 в ПАТ
АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, код ЄДРПОУ 16470831. Отримувач – Українська
універсальна товарна біржа. Засоби платежу – грошові кошти. З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел.(044)596-96-24;
596-95-43.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач:
Акопджанян Тельман Левонович, 10.08.1975 року народження, останнє місце
проживання: Донецька область, м. Іловайськ, пров. Тупіковий, буд. 4, викликається на 22 квітня 2016 року на 10:40 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі. У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено
заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.
Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрбізнесбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач:
Морозов Валерій Геннадійович, 08.09.1982 року народження, останнє місце
проживання: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Донецька, буд. 102, викликається на 22 квітня 2016 року на 10:50 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі. У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено
заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.
Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом
Руленко Ганни Романівни в інтересах малолітнього Сачкова Євгенія Станіславовича
до Сачкова Станіслава Олександровича, третя особа Служба у справах дітей Добропільської міської ради про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на
утримання неповнолітньої дитини.
Відповідач Сачков Станіслав Олександрович, 23.08.1988 року народження, останнє
місце проживання: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Красная, №6, викликається
на 19 квітня 2016 року на 09:30 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.
В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом Андрусенко Олени Іванівни до Шепелявцева Романа Вікторовича про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди та супроводу одного з
батьків.
Відповідач Шепелявцев Роман Вікторович, що зареєстрований за адресою:
87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Нововосточна, 34 «б», викликається для участі у розгляді справи, який відбудеться 20 квітня 2016 року о 14.30
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб.
19, 25.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутності.

Суддя Васильченко О. Г.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька
область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу
№ 219/10806/15-ц; 2/219/519/2016 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Чернишової Людмили Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Чернишова Людмила Володимирівна, останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Нахімова, буд. 56, кв. 45, викликається 20 квітня 2016 року на 09 годину
30 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Конопленко О. С.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька
область, м. Бахмут. вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу
№ 219/380/16-ц; 2/219/983/2016 за позовною заявою Панченко Марії Вікторівни до Панченка Володимира Васильовича про надання дозволу на
тимчасовий виїзд дітей за кордон без згоди батька.
Відповідач по справі Панченко Володимир Васильович (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. 50
років Жовтня, буд. 7, кв. 27) викликається 20 квітня 2016 року на 13 годину
30 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Конопленко О. С.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька
область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу
№ 219/1317/16-ц; 2/219/1288/2016 за позовною заявою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРиСТВА КОМЕРЦІйНОГО БАНКУ «ПРиВАТБАНК» до Пешеходової Віри Валеріївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідач по справі Пешеходова Віра Валеріївна (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. 22 Партз’їзду, буд. 7, кв. 71) викликається 21 квітня 2016 року на 08 годину 30 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Конопленко О. С.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут (Артемівськ)
Донецької області, вул. Миру, 5) за позовом ПАТ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості викликає відповідачів:
— по справі 2/219/1079/2016 відповідача Ковальову Анастасію Олексіївну,
09.06.1987 р. н., останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область,
м. Бахмут (Артемівськ), вул. Театральна, 2 а/21, на 20.04.2016 року о 13.00 годині;
— по справі 2/219/1016/2016 відповідача Зиму Андрія Геннадійовича,
14.06.1985 р.н., останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область,
м. Бахмут (Артемівськ), вул. Ломоносова, 2 а, на 20.04.2016 року о 13.15 годині,
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 розглядатися у їх відсутності.

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

Суддя Тверський С. М.
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оголошення
Оголошення про намір передати в оренду
державне майно, щодо якого надійшла заява
Назва органу управління: Управління справами
Апарату Верховної Ради України.
Балансоутримувач: ДП «Державний будівельний
комбінат».
Юридична адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, код ЄДРПОУ 21586524.
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заявки.
1. Найменування об’єкта: частина майданчика з
бетонним покриттям.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8.
Загальна площа: 65 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 72 280,00
грн станом на 29.02.2016 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: складування матеріалів.
2. Найменування об’єкта: нежитлове приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8.
Загальна площа: 360 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою:
723 080,00 грн станом на 29.02.2016 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: розміщення складу.
3. Найменування об’єкта: нежитлове приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеманська, 6-8.
Загальна площа: 13,4 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 89 250,00
грн станом на 29.02.2016 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: розміщення офіса.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів з дня опублікування
оголошення за адресою: м. Київ, вул. Шовковична,
12б. Додаткова інформація за тел. (044) 255-61-66.
Заяви подаються в окремих конвертах з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та
місцезнаходження об’єкта оренди.
У разі надходження двох та більше заяв на об’єкт
оренди, буде оголошено конкурс на право оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст. 9 ЗУ «Про
оренду державного та комунального майна».

В Луцький міськрайонний суд Волинської області
за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 39, каб. 104,
на 10 год. 00 хв. 26 квітня 2016 року викликається
як відповідач Остров Георгій Пантелеймонович у
справі за позовом Остров Алли Анатоліївни до Остров Георгія Пантелемоновича про позбавлення
батьківських прав.
Відповідач має право подати свої докази чи заперечення проти позову чи повідомити про них суд.
В разі неявки відповідача, справа буде розглядатися у його відсутності.
Суддя В. М. Сивак
Суддя А. О. Подзіров

Золочівський районний суд Львівської області викликає Канасюк Ірину Сергіївну, місце проживання: 01100,
м. Київ, вул. Прилужна, 8/91, як відповідачку по справі
№ 445/1333/15-ц за позовом Канасюка Андрія Володимировича до Канасюк Ірини Сергіївни про розірвання
шлюбу.
Судове засідання відбудеться 26.05.2016 року о 16
год. в приміщенні Золочівського районного суду Львівської області (Львівська область, м. Золочів, вул. Сковороди, 5).
У разі неявки в судове засідання відповідача справа
згідно з вимогами ЦПК України буде розглянута у її відсутності на підставі наявних у ній доказів.
Білоцерківський міськрайонний суд (09113, м. Біла Церква, вул. Турчанінова, буд. 7, зал судового засідання № 5,
суддя Рябченко Л.A.) викликає в суд відповідача Загайера
Ахмеда Халеда Мохамеда по цивільній справі
№ 357/2656/16-ц, 2/357/1528/16 за позовом Бордюг Іванни
Сергіївни до Загайера Ахмеда Халеда Мохамеда про розірвання шлюбу на 04.05.2016 року о 10 год. 15 хв.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
за вашої відсутності на підставі наявних у ній доказів.
З опублікуванням у пресі оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи згідно з вимогами cт. 74 ЦПК України.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за позовом Публічного акціонерного
товариство комерційного банку «Приватбанк» до Коваленко Олександри Сергіївни про стягнення заборгованості.
Відповідачка по справі Коваленко Олександра
Сергіївна викликається на 10 травня 2016 року на
11.30 годину до Орджонікідзевського районного
суду міста Маріуполя Донецької області для участі в
розгляді справи по суті.
Суддя Щербіна А. В.

Дзержинський районний суд м. Харкова викликає фізичну
особу-підприємця Крешуна Сергія Анатолійовича як відповідача
в судове засідання на 22.04.2016 р. об 11.00 год. зa адресою: м.
Харків, пр. Перемоги, буд. 52-В (каб. № 101), для участі у розгляді цивільної справи за позовом Литкіної Олени Григорівни до
фізичної особи - підприємця Крешуна Сергія Анатолійовича про
розірвання договору купівлі-продажу, стягнення переплати та
пені.
У разі неявки відповідача оголошення вважається належним
повідомленням і справу буде розглянуто за наявними в ній матеріалами.
Фізична особа - підприємець Крешун Сергій Анатолійович у
разі неявки з поважних причин зобов’язаний повідомити суд про
ці причини.

Деснянський районний суд м. Києва викликає ТОВ
«Науково-виробнича фірма «Вест», ДП «Енпол» як
відповідачів у судове засідання, призначене на 09.30
год. 25 квітня 2016 року по справі за позовом Усачової Т. М. до ТОВ «НВФ «Вест», ДП «Енпол» про визнання права власності на об’єкт інвестування та
частку в незавершеному будівництві.
Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 36.
У випадку неявки відповідачів справа буде розглянута за їхньої відсутності.
Суддя Д. М. Цвіра
Суддя Клочко І. В.

Суддя Л. А. Рябченко
Київський районний суд м. Полтави в цивільній справі
за позовом Педана Олександра Валерійовича до Філіної
Ірини Володимирівни про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням, викликає в судове засідання як відповідача Філіну Ірину
Володимирівну (останнє відоме місце проживання:
м. Полтава, вул. Зіньківська, 45, кв. 1).
Судове засідання відбудеться 29 квітня 2016 року о
10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Полтава,
пров. Хорольський, 6, каб. 27.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде
розглянуто за вашої відсутності. Про причини неявки в
судове засідання ви зобов’язані повідомити суд.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідачів П’янкова Сергія Анатолійовича, остання відома
адреса проживання якого: м. Київ, пров. Феодосійський,
14, кв. 222, та П’янкову Оксану Василівну, остання відома адреса проживання якої: м. Київ, пров. Феодосійський, 12, кв. 49, у судове засідання по справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до П’янкова Сергія Анатолійовича, П’янкової Оксани Василівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться в приміщенні
суду: м. Київ, вул. П.Потєхіна,14-А, кабінет № 38, 13
травня 2016 року о 14 год. 00 хв.

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає в судове засідання на 21 квітня 2016 року о 13
год. 30 хв. як відповідача Грибачова Євгенія Олександровича по цивільній справі №515/3236/13-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Грибачова В’ячеслава Олександровича, Грибачової Раїси Борисівни, Грибачова Олександра
Івановича, Грибачова Євгенія Олександровича про звернення стягнення.
Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари, Одеська область, 68100.
У разі неявки відповідача в судове засідання розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя О. А. Самсонова

Суддя Колдіна О. О.

Суддя Сивоконь Т. І.

Гайовий Андрій Григорович викликається в судове

Суддя О. В. Мальченко

Деснянський районний суд м. Києва повідомляє,
що 10.05.2016 року о 10.00 год. буде розглядатись
цивільна справа за позовом Першої всеукраїнської
кредитної спілки до Коваленка Андрія Миколайовича про стягнення боргу. Коваленко Андрій Миколайович викликається у судове засідання як
відповідач. В разі неявки відповідача справа буде
розглянута у його відсутність. Адреса суду: м. Київ,
пр. Маяковського, 5-в, каб. 38.
Суддя О. В. Журавська

Оболонський районний суд м. Києва викликає Шустова Сергія Юрійовича як відповідача по цивільній справі
№ 2/756/2524/16 за позовом Павленко Анни Володимирівни до Шустова Сергія Юрійовича про відшкодування
матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття квартири, у судове засідання на 25 травня 2016 р.
о 09.30 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 24,
суддя Шумейко О. І.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в судове засідання, справа буде розглянута за
вашої відсутності за наявними у справі доказами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Дружківський міський суд Донецької області викликає як відповідача Бай Наталію Емануілівну,
05.11.1957 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Піски, вул. Стадіонна, 5-24, по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бай Наталії Емануілівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, в судове
засідання, яке відбудеться 27 квітня 2016 р. о 09.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл.,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу у відсутності відповідача за наявними у справі доказами.
Суддя Т. Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької області викликає як відповідача Троценка Юрія Олексійовича,
14.02.1951 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Шкільна, 27-69, по
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Троценка Юрія Олексійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, в судове засідання,
яке відбудеться 27 квітня 2016 р. о 08.30 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове
засідання суд розглядатиме справу у відсутності відповідача за наявними у справі доказами.
Суддя Т. Л. Панова

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 21 квітня 2016 року
о 15 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку» до Пелагея
Руслана Юрійовича, Кісенка Сергія Анатолійовича
про стягнення заборгованості за договором кредиту.
В судове засідання викликаються відповідачі: Пелагей Р. Ю., Кісенко С. А. У разі неявки відповідачів
справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідача по цивільній справі за провадженням
2/431/307/16 Калінченко Олександри Іванівни, яка мешкає
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. 365 Шахтарської дивізії, у судове засідання по цивільній справі за
позовом Антюхіної Наталії Іванівни до Калінченко Олександри Іванівни про визнання права власності на майно в порядку спадкування.
Судове засідання відбудеться 21 квітня 2016 року о 08
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, судова зала №4.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Серебренникову Світлану
Іванівну, 27.12.1963 р.н., в судове засідання, яке
призначене о 14.00 годині 04.05.2016 року для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Серебренникової Світлани Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а,
смт Куйбишеве, Куйбишевського району Запорізької
області.
Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Беспятих Олександра Сергійовича, 14.04.1955 р.н., в судове засідання, яке
призначене о 15.00 годині 04.05.2016 року для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Беспятих Олександра Сергійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.
Суддя Мальований В. О.

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідача в судове засідання представника Луганської міської ради в справі № 433/286/16-ц-2/433/278/16
за позовом Пасечник Надії Валентинівни до Луганської
міської ради про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини.
Засідання відбудеться 21 квітня 2016 року о 09 год.
00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул.
1-го Травня, 5а.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Шумейка Сергія Олександровича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/6242/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» до Шумейка
Сергія Олександровича, Шумейко Людмили Самуілівни
на 20 квітня 2016 року о 16 годині 00 хвилин у залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської
області за адресою: м. Сватове, пл. Перемоги, 34.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Бондаренко Л. І.

Суддя В. О. Половинка

Повідомляємо Романову Марію Володимирівну,
що 21.04.2016 р. об 11.00 годині в приміщенні Заводського районного суду м. Запоріжжя в каб. № 8
за адресою: вул. Л. Чайкіної, 65, відбудеться розгляд
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний
банк» до Пасічника Віталія Антоновича, Романової
Марії Володимирівни, третя особа - Реєстраційна
служба Запорізького міського управління юстиції,
про визнання недійсним договору купівлі-продажу,
у разі неявки відповідача справа буде розглядатися
без її участі на підставі наявних доказів.
Суддя В. С. Моцний
Суддя Яцун О. С.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Носову Маргариту Петрівну як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/6550/15-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Носової Маргарити Петрівни про стягнення заборгованості на
21 квітня 2016 року о 16 годині 00 хвилин у залі судових
засідань Сватівського районного суду Луганської області
за адресою: м. Сватове, пл. Перемоги, 34.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Ашура Мохамеда Хашима як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/1541/16-ц за позовом Лапенко Альбіни Ігорівни до Ашура Могамеда Хашима про розірвання
шлюбу, що відбудеться 22 квітня 2016 року об 11.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя В. О. Половинка

Суддя А. С. Река

засідання по розгляду цивільної справи за позовом
Мамедової Н. Б., Мемедова О. А., Гайової О. О. до
Гайового А. Г. про усунення перешкод в користуванні власністю, на 23.05.2016 року о 16.00 год. у
Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ, пр-т
Маяковського, 5-в, каб. №11).

Чечельницький районний суд Вінницької області викликає у судове засідання як відповідача Гаврилюк Вероніку
Федорівну, 17.12.1990 року народження, по цивільній справі
№ 151/279/16-ц за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Гаврилюк Вероніки Федорівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначено на 27.04.2016 року о 09 годині в приміщенні Чечельницького районного суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл., смт Чечельник, вул.
Жовтнева, 33.
Явка відповідача Гаврилюк В. Ф. у справі обов’язкова. У
разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за її відсутності за наявними в справі доказами.

Бобринецький районний суд Кіровоградської області викликає у судове засідання як відповідача Ільєнка Володимира Миколайовича у справі № 383/46/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Ільєнка Володимира Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 06 травня 2016 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області, що розташоване за адресою: вул. Леніна, 80, м. Бобринець Кіровоградської області.
В разі неявки в судове засідання відповідача Ільєнка Володимира Миколайовича справа буде розглядатись за його відсутності за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу Ільєнку Володимиру Миколайовичу
його обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Бевз О. Ю.

Суддя В. О. Озеров

В провадженні Радомишльського районного суду Житомирської області перебуває
цивільна справа № 289/297/16-ц за позовом Повшедної Наталії Леонідівни до Повшедного Олександра Дмитровича про стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання.
Справу призначено до розгляду на 04.05.2016 року об 11 годині 00 хвилин в залі
засідань № 2 Радомишльського районного суду за адресою: вул. Івана Франка, 4-А,
м. Радомишль Житомирської області.
В судове засідання викликається як відповідач Повшедний Олександр Дмитрович,
проживаючий за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Митрофанова, 2,
кв. 55.
У разі неявки відповідача без поважної причини в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.
З публікації оголошення про виклик до суду відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Прокопчука Акакія Гуджойовича про те, що 23 травня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 20, відбудеться
судове засідання в цивільній справі за позовом Комунального підприємства по утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» до
Приватного акціонерного товариства «Українська охоронно-страхова
компанія», Прокопчука Акакія Гуджойовича про відшкодування шкоди,
завданої в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки,
суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.
Суддя Л. В. Свінцицький
Суддя Л. В. Шевченко

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Гайсинський районний суд Вінницької області викликає як відповідача Богуцького Олега Олександровича (м. Гайсин, вул. Грушевського, 68/75) в судове
засідання, яке відбудеться 22.04.2016 року о 09 год.
00 хв. в складі головуючого судді Бондар О. В.
(м. Гайсин, вул. Соборна, 47) по цивільній справі
№ 129/512/16-ц як відповідач за позовом ПАТ комерційний банк «Приватбанк» до нього про стягнення заборгованості. Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК
України, з опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час і місце
Суддя В. В. Саліхов розгляду справи.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 25 квітня 2016 року
о 09 год. 15 хв. як відповідача Курку Андрія Івановича по цивільній справі №515/401/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Курки Андрія Івановича про
стягнення заборгованості.
Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100.
У разі неявки відповідача в судове засідання розгляд справи відбудеться за його відсутності.
Суддя Сивоконь Т. І.

В провадженні Коростишівського районного суду Житомирської області перебуває цивільна справа № 280/1506/15-ц за позовом ТОВ «Порше Лізинг Україна» до Петраківської О. В. про
стягнення заборгованості та збитків.
Судовий розгляд справи призначено на 20 квітня 2016 року
о 10 год. 00 хв. в Коростишівському районному суді за адресою:
м. Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 52, суддя Р. О. Василенко, тел. 5-09-70.
В судове засідання викликається як відповідачка Петраківська Олена Василівна, яка проживає: м. Житомир, вул. Мала
Бердичівська, 1, кв. 35, зареєстрована: м. Коростишів, вул. Леніна, 9.
Явка відповідачки до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідачки в судове засідання справа буде розглянута в її відсутність.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Кравцова Сергія Петровича на рішення Святошинського районного суду м. Києва від 23
листопада 2015 року в справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» до Кравцова Сергія Петровича, третя особа: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Будівельно-виробнича компанія «Атлант» про звернення стягнення на предмет застави, відбудеться в приміщенні Апеляційного суду м. Києва (вул.
Солом’янська, 2а) 09 червня 2016 року о 14 годині 30
хвилин.
У випадку явки при собі мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Цибуленко Віталій Валерійович, 6
серпня 1975 року народження, відповідно до вимог
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 22
квітня 2016 року на 10.30 год. до старшого слідчого
Слідчого управління ГУ НП в Київській області Арнаут Любові Петрівни у каб. № 208 за адресою:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 15-а (тел. 096-726-29-01)
для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12014110000000304, за
ч. 3 ст. 368 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович,
25.12.1987 року народження, відповідно до ст.ст. 134,
135, 323 КПК України викликається на 16 год. 00 хв. 20
квітня 2016 року до Хмельницького міськрайонного суду
Хмельницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв
Майдану, 54, каб. 405, суддя Баєв C.M., тел. 0 (382) 7629-65, для проведення судового розгляду в кримінальному провадженні №22015240000000012 за ч. 1 ст.
258-3 КК України. Поважні причини неприбуття особи на
виклик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Пономарчука Олега Юрійовича, Мазура Андрія Володимировича про те, що 21 квітня 2016 року о 15 год. 00 хв. за
адресою: 03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 8,
відбудеться судове засідання в цивільній справі за позовом Золотарьової Олени Миколаївни до Пономарчука
Олега Юрійовича, Мазура Андрія Володимировича як
відповідачів про стягнення суми боргу.
При цьому повідомляємо, що в разі вашої неявки в
судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки, суд вирішує справу на
підставі наявних у ній доказів.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 21 квітня 2016
року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Леніна, буд. 28, Костюк Тамару
Миколаївну (останнє відоме місце проживання: 71701,
Запорізька область, м. Токмак, вул. Революційна, 21/90)
як відповідачка 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 Шереметьєва Л. А.

Суддя Петренко Л. В.

Бориславський міський суд Львівської області викликає на судове засідання Панчишак Євгенію Михайлівну, останнє відоме місце проживання та
реєстрації за адресою: Львівська область, смт Східниця, вул. Зарічна, 103, як відповідача у цивільній
справі за позовом Панчишак Віталія Любомировича
про позбавлення батьківських прав на 10 год. 30 хв.
21.04.2016 р. за адресою: м. Борислав, вул. Грушевського, 21.
У випадку неявки Панчишак Євгенії Михайлівни
справа буде розглянута у її відсутності.
Суддя А. Т. Слиш

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає як
відповідачку по цивільній справі за позовом Савчукової О. П. до Савчукової Л. М. про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання Савчукової Людмили Миколаївни у судове
засідання, яке відбудеться о 09.00 годині 05 травня
2016 року за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,
12, каб. 18.
У разі неявки відповідачки Савчукової Л. М. у судове засідання, суд вирішить справу на підставі наявних в ній доказів.
Суддя О. І. Чернобай

Жовтневий районний суд Миколаївської області
викликає Соколянську Вікторію Сергіївну як відповідачку у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до
Соколянської Вікторії Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 16 травня 2016
року о 09.30 годині.
У разі неявки відповідачки справа буде розглянута
за її відсутності.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб.
№ 13.
Суддя В. В. Полішко

Корольовський районний суд м. Житомира викликає як відповідача Башинського Олега Валентиновича у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Башинського Олега Валентиновича про стягнення заборгованості, розгляд якої відбудеться 30.05.2016
року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, каб. 332.
У разі неявки у судове засідання відповідача без
поважних причин справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних доказів.
Суддя Н. М. Анциборенко

Заводський районний суд міста Запоріжжя (вул.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Всеукраїнський
Банк Розвитку» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі: Драна Олена Олександрівна, Драна Павло
Володимирович викликаються на 06 травня 2016 року о
08.30 год. до суду, каб. № 7, 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 розглянута у їх відсутність.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Чеботарьову Ольгу Миколаївну про те, що 28
квітня 2016 року о 08 год. 55 хв. у приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12, буде
слухатися в судовому засіданні цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Чеботарьової Ольги Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка Чеботарьова Ольга Миколаївна вважається повідомленою про час і місце розгляду справи і у випадку її
неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Л. Чайкіної, 65 каб. №16) викликає Путіліна Андрія
Анатолійовича в якості відповідача з цивільної
справи № 332/611/16-ц за позовом ПАТ «АКЦЕНТБАНК» до Путіліна А. А. про стягнення заборгованості за кредитним договором 23.05.2016 року на
08-30 год.
Суддя Андрюшина Л. А.

Суддя Хмельова С. М.

Сватівським районним судом Луганської області
викликається до суду:
- Кузічкін Віктор Іванович (останнє відоме місце
проживання: 94400, Луганська обл., м. Краснодон,
вул. Станіславського, буд. 50, кв. 59) на 14 годину
30 хвилин 21.04.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 426/6594/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Половинка В. О.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає Головач Оксану Петрівну, 05 січня 1973
року народження, як відповідачку у справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Головач Оксани Петрівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором у судове засідання, яке призначено на 13 травня
2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул.
Грушевського, 2, каб. № 214.
В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наявними матеріалами в справі.
Суддя В. І. Євтюшенкова
Суддя B. C. Сердинський
Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає в
судове засідання як відповідача Батуліна Олександра
Михайловича по справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Батуліна Олександра Михайловича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи відбудеться о 13 год. 30 хв. 27 квітня
2016 року в приміщенні суду за адресою: м. Харків, бул.
Богдана Хмельницького, 32/38.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин чи неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглядатися без його участі за наявними у
справі доказами.

Суддя Юзефович І. О.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Корчагіної Олени Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка Корчагіна О. І. викликається до каб.
№ 18 суду на 20 квітня 2016 року о 08 годині 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута за її відсутності за
наявними доказами.
Суддя Бікезіна О. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача по справі
№ 409/600/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кандурова Едуарда Васильовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 28.04.2016 року о 14.00
год. (резервна дата на 05.05.2016 року о 14.00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Кандуров Едуард Васильович,
останнє місце реєстрації: Луганська область, Артемівський
район, с. Ювілейне, вул. Запорожченка, буд. 13, кв. 60.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача по справі
№ 409/602/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Богданова Ігоря Володимировича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 28.04.2016 року о 13.30
год. (резервна дата на 05.05.2016 року о 13.30 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Богданов Ігор Володимирович,
останнє місце реєстрації: Луганська область, Лутугинський
район, с. Розкішне, вул. Тельмана, буд. 7.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача по справі
№ 409/603/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Котляра Володимира Івановича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 29.04.2016 року о 08.00
год. (резервна дата на 06.05.2016 року о 08.00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Котляр Володимир Іванович, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, 6-й пров. Онезький, буд. 14.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача по справі
№ 409/567/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Передереєвої Марини Сергіївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 28.04.2016 року о 13.00
год. (резервна дата на 05.05.2016 року о 13.00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Передереєва Марина Сергіївна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Ленінського Комсомолу, буд. 2-б, кв. 8.
У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за
її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Суддя Максименко О. Ю.

Суддя Максименко О. Ю.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача по справі
№ 409/597/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Золотун Ірини Василівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 29.04.2016 року об 11.30
год. (резервна дата на 06.05.2016 року об 11.30 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Золотун Ірина Василівна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Достоєвського,
буд. 7.
У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за
її відсутності за наявними доказами.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача по справі
№ 409/593/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Єфремова Володимира Анатолійовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 29.04.2016 року об 11.00
год. (резервна дата на 06.05.2016 року об 11.00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Єфремов Володимир Анатолійович, останнє місце реєстрації: Луганська область, м. Лутугине, вул. 40-річчя Перемоги, буд.7, кв. 33.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача по справі
№ 409/595/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Якушової Ірини Станіславівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 29.04.2016 року о 08.30
год. (резервна дата на 06.05.2016 року о 08.30 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Якушова Ірина Станіславівна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Садова, буд. 4, кв. 58.
У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за
її відсутності за наявними доказами.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача по справі
№ 409/589/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гапонцевої Тамари Миколаївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 28.04.2016 року о 14.30
год. (резервна дата на 05.05.2016 року о 14.30 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Гапонцева Тамара Миколаївна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Леніна, буд.1,
кв. 5.
У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто
за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Суддя Максименко О. Ю.

Суддя Максименко О. Ю.

Суддя Максименко О. Ю.

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа №359/7526/15-ц за
позовом Тополевського О. Б. до Жарової Т. П. про
стягнення заборгованості.
У зв’язку з цим суд викликає відповідача Жарову
Тетяну Петрівну в судове засідання.
Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 13
годині 00 хвилин 22 квітня 2016 року за адресою:
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб.
№ 7.
Суддя Борець Є. О.

Заводський районний суд м. Миколаєва ПОВТОРНО
викликає в судове засідання відповідача Бородіна Владислава Сергійовича та його законного представника
Бородіну Вікторію Георгіївну за позовом Бородіної Людмили Василівни про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням, на 12
травня 2016 року о 9 год. 00 хв. у каб. №2 Заводського
районного суду міста Миколаєва по вул. Радісна, 3.
Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після публікації
оголошення відповідач вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи і у разі його неявки позов
може бути розглянуто за його відсутності.

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає Бурковського Сергія Дмитровича як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 715/537/16-ц,
провадження №2/715/329/16 за позовом Бурковської
Ольги Василівни до Бурковського Сергія Дмитровича
про розірвання шлюбу на 10 год. 00 хв. 12 травня 2016
року в зал судового засідання №1 Глибоцького районного суду Чернівецької області за адресою: Чернівецька
область, смт Глибока, вул. Борців за волю України, 2-а.
Останнє відоме місце проживання Бурковського Сергія
Дмитровича: село Чагор Глибоцького району Чернівецької області. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

викликає в якості відповідача за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» м. Дніпропетровськ про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 16
травня 2016 року о 13-20 год. Василенка Олександра
Валерійовича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 50/29)(цивільна справа №428/2038/16-ц).

Суддя В. В. Кузьменко

Суддя О. В. Горпинич

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Молодогвардійську міську раду як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/1417/16-ц за позовом Башмакова Ігоря Олексійовича до Молодогвардійської міської ради про визнання права
власності у порядку спадкування за законом, що відбудеться 22 квітня 2016 року о 12.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя Ю. В. Маковійчук
Суддя А. С. Река

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

УРЯДОВий КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

Фото з сайту uwf.in.ua

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
Олександр Пелешенко —
чемпіон Європи
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»
ВАЖКА АТЛЕТИКА. На європейській
першості з важкої атлетики, яка триває в
Норвегії, наш Олександр Пелешенко поповнив скарбничку збірної України золотою медаллю.
Загалом 22-річний спортсмен, який
виступає у ваговій категорії до 85 кілограмів виборов три медалі: мале «срібло» в
ривку з результатом 168 кг, мале «золото» у поштовху, підкоривши 204 кг, і «золото» в сумі з результатом 372 кілограми.

ПоГода на завтра

Важкоатлет обійшов представників Румунії: Габріеля Сінкраяна, який посів друге місце, і Георгія Чернея, який розмістився на третьому щаблі спортивного
п’єдесталу.
Міністр молоді та спорту Ігор Жданов і
президент Національного олімпійського
комітету України Сергій Бубка привітали
Олександра, тренерський склад збірної
та Федерацію важкої атлетики з чудовим
здобутком, відзначивши високу майстерність спортсмена та побажавши подальших успіхів на шляху до олімпійського
Ріо-де-Жанейро.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 КВІТНЯ

Срна проти Коноплянки
ЄВРОКУБКИ. У півфіналі ліги Європи «Шахтар» зіграє з чинним
Фото Укрiнформу

володарем трофея — іспанською «Севільєю»
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
онецький «Шахтар» забив чотири «сухих» у ворота португальської «Браги»
у матчі-відповіді чвертьфіналу розіграшу Ліги Європи
сезону 2015/2016 років і
ефектно вийшов до півфіналу змагань.
Матч на «Арена Львів»
став історичним для «Шахтаря»: Даріо Срна провів
486-й офіційний матч у складі помаранчево-чорних, і це
новий рекорд донецького
клубу. Колишнє досягнення
Михайла Соколовського протрималося з 1987 року. Водночас суперники донеччан
намагатимуться
якомога
швидше забути львівський
розгром, а центральний захисник Рікарду Феррейра
увійде в історію як футболіст, який в одному матчі забив два м’ячі у свої ворота.
Суперники розпочали без
розвідки, гра пішла на зустрічних курсах, боротьба на
кожній ділянці поля була досить жорсткою. М’яч у середині поля не затримувався,
біля воріт обох команд виникали гострі ситуації, але до
реальних гольових моментів
справа не доходила. На 24-й
хвилині «гірники» провели
різку атаку: Марлос відмінним пасом вивів на ударну
позицію Коваленка, який на
замаху обіграв воротаря, і
його збили з ніг. Пенальті чітко реалізував капітан Срна,
пробивши низом у правий від
себе кут. Трохи згодом донеччани могли подвоїти рахунок, але Факундо Феррейра, вийшовши віч-на-віч з
голкіпером, влучив у стійку.
Гості спробували перехопити ініціативу, а «гірники»,
трохи перепочивши, відповіли другим голом. Під час масованої атаки Ісмаїлі зліва
прострелив уздовж воріт,
Коваленко в підкаті не зміг
замкнути цю передачу, однак м’яч біля кутового прапорця наздогнав Срна і зробив подачу назад — у воротарський, де захисник «Браги» Рікарду Феррейра вра-
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Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
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Чернівецька
Тернопільська
Вінницька
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+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
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Oбласть
Нiч
Черкаська
+7 +12
Кіровоградська +7 +12
Полтавська
+4 +9
Дніпропетровська +4 +9
Одеська
+6 +11
Миколаївська
+6 +11
Херсонська
+4 +9
Запорізька
+4 +9
Харківська
+4 +9
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+4 +9
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+4 +9
Крим
+4 +9
Київ
+10 +12

День
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+20 +25
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+18 +23
+21 +26
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+18 +23
+18 +23
+17 +22
+18 +23
+18 +23
+19 +24
+20 +22

Укргiдрометцентр

Галицький районний суд Івано-Франківської області повідомляє Ємельянова Петра Петровича, 1956 р.н., який проживає за адресою: вул. Леваневського, 18/36, м. Біла Церква, Київської області, про те, що 21 квітня
2016 року об 11 годині 40 хв. в приміщенні Галицького районного суду,
який розташований за адресою: м. Галич, вул. Караїмська, 10, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Предчук Галини Михайлівни до
Ємельянова Петра Петровича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. У разі неявки відповідача Ємельянова Петра Петровича
в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя І. М. Юсип

ТАБЛО «УК»
Даріо Срна свій успіх завжди ділить із командою

зив власні ворота. У дебюті
другої половини рахунок
став розгромним. Після відмінної атаки «гірників» Срна
опинився
праворуч
у
штрафному і зробив передачу на Коваленка, з ударом
якого впритул воротар «Браги» не впорався. Незабаром у
схожій ситуації ледь не забив Максим Малишев.
«Шахтар» і далі нагнітав, і
вже четвертий м’яч опинився в сітці воріт «Браги», проте через офсайд гол не зарахували. А на 74-й хвилині все
було за правилами: Марлос
із Тайсоном розіграли блискучу комбінацію, а захиснику гостей Рікарду Феррейрі
довелося знову вразити
власні ворота — 4:0, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу на післяматчевій прес-конференції
відзначив прогрес своїх підопічних з кожною зустріччю і
похвалив команду за високий рівень гри в обох таймах.
«Результат першого матчу
був усе-таки не надто переконливим. Зіграли дуже добре в обороні, а потім почали
грати у свій футбол, мали повну перевагу в другому таймі. Могли забити ще більше.

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

Дуже радий, що футболісти
повністю виконали установку на гру… На початку турніру на нас мало хто ставив.
Не забувайте, що у нас змінилося шість ключових футболістів. Нині від матчу до
матчу краще грають Ісмаїлі,
Феррейра, Коваленко, Ордець».
Наставник хвалив футболістів, а ті в коментарях зазначили: не має значення, з
ким доведеться грати у півфіналі, якщо розраховувати
на власні сили. Учора жереб
обрав у суперники «Шахтареві» нинішнього чемпіона
Ліги Європи іспанську «Севілью», в якій грає українець
Євген Коноплянка — товариш Андрія П’ятова, Олександра Кучера та інших «гірників» по національній збірній Україні.
Утім, букмекери й досі не
вірять у перемогу «Шахтаря» в Лізі Європи. Серед чотирьох півфіналістів турніру

Ліга Європи.
1/4 фіналу. Матч-відповідь
Шахтар — Брага — 4:0
Голи: Срна (25, пен.), Р. Феррейра
(43, автогол; 73, автогол), Коваленко (50)

вони вважають шанси донецької команди найнижчими.
Одна з найавторитетніших
букмекерських контор світу
William Hill вважає, що у донецького «Шахтаря» найменші шанси стати чемпіоном Ліги Європи.
Після чвертьфінальних
матчів букмекери оновили
коефіцієнти на перемогу в
цьому турнірі. Фаворитом
вважають англійський «Ліверпуль» з показником 2,75.
Шанси іспанських «Вільяреалу» та «Севільї» на перемогу, на думку букмекерів,
рівні. Біля них стоїть коефіцієнт 3,5. Однак у разі перемоги «Шахтаря» можна виграти суму рівно в п’ять разів
більшу, ніж поставлені на
українську команду гроші.

Півфінальні пари Ліги чемпіонів-2015/2016:
Манчестер Сіті (Англія) — Реал (Іспанія)
Атлетико (Іспанія) — Баварія (Німеччина)
Півфінальні пари Ліги Європи-2015/2016
Шахтар (Україна) — Севілья
Вільяреал (Іспанія) — Ліверпуль (Англія)
Перші матчі 1/2 фіналу відбудуться 28 квітня, матчі-відповіді — 5 травня.

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

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу № 2/229/402/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Риліної Валерії Вікторівни про стягнення заборгованності.
Відповідачка у справі Риліна Валерія Вікторівна, 12 червня 1976 року народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул.
Шевченка, буд. 89), викликається на 20 квітня 2016 р. на 09.00 годину до суду, зала № 1, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. В разі неявки відповідачки справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя А.Л. Гонтар

В.-Олександрівський районний суд Херсонської області (вул. Ярмаркова, 11, смт В.-Олександрівка Херсонської області) викликає
як відповідача Мініну Наталію Пилипівну до судового засідання
на 22.04.2016 року о 08.30 год. за позовом Публічного акціонерного товариства «Приват Банк» до Мініної Наталії Пилипівни про
стягнення заборгованості, для участі у судовому засіданні. У разі
неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності
відповідача.
Суддя Сікора О. О.
Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального досудового
розслідування. Підозрюваний Гавриленко Андрій Олександрович, 10.12.1989
р.н., зареєстрований: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, вул.
Весела, 1, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 19 квітня 2016 року о 14 год. 00 хв. до Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеси вул. Балківська, 33, зала судових засідань № 133 (слідчий суддя Кушниренко Ю.С., т. (048) 7847112), для участі
під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000044 від 08.02.2016
за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст. 260 КК України.
Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального досудового
розслідування. Підозрюваний Байша Віктор Вікторович, 02.12.1974 р.н., зареєстрований: Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Таврійська, 39,
кв. 2, фактично проживаючий: Одеська область, м. Южне, вул. Будівельників,
9, кв. 221, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 19 квітня 2016 року о 15 год. 00 хв. до Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зала судових засідань № 131 (слідчий суддя Кушниренко Ю.С., т. (048) 7847112), для участі під
час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22015160000000049 від 04.03.2015 за ч. 1
ст. 258-3 КК України.
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