
 ЦІНА ДОГОВІРНА середа, 5 ЖОВТня 2016 РОКУ  №187 (5807)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 2 2

КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені національним банком України на 4 жовтня 2016 року
USD 2592.0623 EUR 2912.4412 RUB 4.1441 / AU 340415.54 AG 4971.58 PT 268019.24 PD 187146.90

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

Почуймо мовчазних
АКТУАЛЬНО. Люди з глухотою й іншими вадами слуху потребують допомоги від держави

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

25 вересня Міжнародна спіль-
нота відзначила День лю-

дей із вадами слуху. Як живеть-
ся їм в Україні? Які вони мають 
проблеми, чи завжди спроможні 
їх розв’язати, якої потребують 
допомоги?

Вітчизняна лор-статистика 
свідчить: в Україні на кожну ти-
сячу новонароджених одне не-
мовля має вроджені вади слуху, 
а ще одне набуває їх до першого 
року життя. Причини різні: спад-
ковість, травма, невдале лікуван-
ня та навіть наслідки вакцинації.

Жити, не чуючи, насправді 
важко. Глухота заважає адек-

ватно сприймати світ, що нас 
оточує. Та головне, напевно, — 
не сприймати вади слуху як 
остаточний вирок. Батькам та-
ких дітей не слід обмежуватися 
тим, щоб віддати сина або дочку 
на виховання до спецінтернату, 
де їх навчать мови жестів. 

Бо якщо вчинити саме так, 
то чогось доброго чекати мар-

но. Адже у таких дітей дуже 
обмежений словниковий запас, 
бо мова жестів небагатослів-
на. Їхній розвиток дещо повіль-
ніший, бо спілкуються лише з 
тими, хто знає цю мову, а таких 
небагато. Людині, яка не чує і 
не робить нічого, щоб це зміни-
ти, майже неможливо навчити-
ся читати і писати. Тож вихо-

дить, що змалечку такі хлопчи-
ки й дівчатка приречені спілку-
ватися у своєму маленькому й 
тісному світі, за межами якого 
— зона значного дискомфорту. 
Тому вони нерідко не бажають 
покидати інтернати навіть за-
для повернення до близь-
ких, якщо ті нормаль-
но чують і розмовляють. 

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ про стан підготовки до нового 
опалювального сезону  
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Борги не призведуть 
до відчуження майна

АКТУАЛЬНО. Чинне в Україні законодавство гарантує за-
хист права людини на житло, що закріплено в Конституції 
України. Зокрема Закон «Про виконавче провадження» забо-
роняє відчужувати єдине житло боржника та земельну ділян-
ку, на якій воно розташоване. Про це йдеться у роз’ясненні 
Мін’юсту щодо ситуації зі стягненням житла через борги за ко-
мунальні послуги. З метою захисту прав дітей чинним законо-
давством заборонено відчуження нерухомого майна, в якому 
зареєстровано неповнолітніх. У таких випадках необхідний по-
передній дозвіл органів опіки та піклування.

Водночас встановлений законом порядок стягнення майна 
боржника передбачає, що борг має бути погашено насампе-
ред за рахунок коштів боржника, а за браком коштів — іншого 
майна, і лише в крайньому разі застосовують стягнення житла.

Отже, стягнення житлових приміщень боржників під час ви-
конання рішень про стягнення комунальних платежів нині фак-
тично не застосовують, повідомляє прес-служба Міністерства 
юстиції.
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ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:

ЦИФРА ДНЯ

407,529 млрд грн   
становили надходження 

до держбюджету за 9 місяців року. 
Це на 6% перевищує аналогічний 

торішній показник 

«Забезпечено 
готовність житлових 

будинків, соціальної сфери, 
теплопостачальних 

об’єктів та 
об’єктів водопровідно-

каналізаційного 
господарства».

Не поспішайте 
купувати кожухи

ДОКУмеНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання виплати 
пенсій, грошової допомоги та 
заробітної плати працівникам 
бюджетних установ»

Новий антикорупційний 
законопроект «Про внесення 
змін до Податкового кодексу 
України» покликаний  
спростити життя бізнесу

ПеРСПеКТИВА

ПРОГНОЗ. Цьогорічна зима буде теплою і схожою 
на попередню: загалом близько двадцяти морозних днів 
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Арцизький районний суд Одеської області викликає Пла-
тонова Миколу Вячеславовича (28.02.1991 р.н., зареєстрова-
ного за адресою: вул. 40 років Жовтня, буд. № 204, кв. 1, 
м. Арциз Одеської області) як відповідача по цивільній справі
№ 492/436/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «ПРИВАТБАНК» до Платонова Миколи Вячеславовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Розгляд
справи призначено на 31.10.2016 р. об 11 год. 00 хв. 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 в судове засідання, або непові-
домлення про причину неявки, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними в ній матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Чебо-
тар Нелі Данилівну (26.02.1971 р.н., зареєстровану за адре-
сою: вул. Бондарєва, буд. № 1-А, м. Арциз Одеської області)
як відповідачку по цивільній справі № 492/549/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК» до
Чеботар Нелі Данилівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Розгляд справи призначено на 31.10.2016
р. о 10 год. 45 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Оде-
ської 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 відповідачки в судове засідання, або непові-
домлення про причину неявки, справа буде розглянута в її
відсутність за наявними в ній матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Жу-
равля Олександра Володимировича (28.11.1983 р.н., зареєс-
трованого за адресою: вул. Горького, буд. № 27, м. Арциз
Одеської області) як відповідача по цивільній справі 
№ 492/555/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «ПРИВАТБАНК» до Журавля Олександра Володимиро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 31.10.2016 р. об 11 год. 15 хв.
у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за ад-
ресою: вул. Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської об-
ласті, суддя Крутова О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача в судове засідання, або непові-
домлення про причину неявки, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними в ній матеріалами.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області (20300,
м. Умань, вул. Коломенська, 18) викликає в судове засі-
дання на 09.30 годину 25 жовтня 2016 року Хитру Наталію
Вікторівну як відповідачку в справі за позовом Краєвської
Тамари Михайлівни до Хитрої Наталії Вікторівни, Хитрого
Юрія Васильовича, треті особи: Орган опіки та піклування
виконавчого комітету Уманської міської ради, Уманська міс-
цева прокуратура про позбавлення батьківських прав.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про поважність причини своєї неявки, справу буде вирішено
без вашої участі за наявними в ній доказами та ухвалено за-
очне рішення.

Суддя Мазуренко Ю. В.
Уманський міськрайонний суд Черкаської області (20300,

м. Умань, вул. Коломенська, 18) викликає в судове засі-

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
24 жовтня 2016 року о 16:00 годині в приміщенні
Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської об-
ласті за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки,
вул. Котляревського, 62, Горб Михайла Григоровича
(останнє відоме місце реєстрації: Чернігівська обл.,
м. Прилуки, 3-й пров. Костянтинівський, буд. 24) як
відповідача по цивільній справі № 742/2769/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Горб Михайла
Григоровича про стягнення заборгованості.

Суддя Коротка А.О.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом Бірюкової
Діни Євгенівни до Бірюкова Ігоря Вікторовича про
розірвання шлюбу.

Відповідач Бірюков І.В. викликається до каб. № 6
суду на 13 жовтня 2016 року о 14 годині 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки відпові-
дача, справа буде розглянута у його відсутність за
наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Бріжату Олену Миколаївну в су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Бріжатого Сергія Миколайовича до Бріжа-
тої Олени Миколаївки про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області
18.10.2016 р. о 09.30 год. за адресою: смт Марківка,
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 370 ЦПК
України.

Суддя В. М. Шкиря

дання на 09.30 годину 25 жовтня 2016 року Хитрого Юрія
Васильовича як відповідача у справі за позовом Краєвської
Тамари Михайлівни до Хитрої Наталії Вікторівни, Хитрого
Юрія Васильовича, треті особи: Орган опіки та піклування
виконавчого комітету Уманської міської ради, Уманська міс-
цева прокуратура про позбавлення батьківських прав.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про поважність причини своєї неявки, справу буде вирішено
без вашої участі за наявними в ній доказами та ухвалено за-
очне рішення.

Суддя Мазуренко Ю. В.

В Ірпінський міський суд Київської області на 12.10.2016
р. о 14 год. 00 хв. викликається відповідач Ісмаіл Ібрагім
Ахмед Ібрагім по справі № 367/4670/16-ц за позовом Галака
(Ісмаіл) Олени Володимирівни до Ісмаіл Ібрагіма Ахмеда Іб-
рагіма, третя особа: Орган опіки та піклування Бучанської
міської ради Київської області, про позбавлення батьків-
ських прав. Справа буде розглядатися під головуванням
судді Чернова Д.Є.

В разі неявки Ісмаіл Ібрагім Ахмед Ібрагім до суду (Київ-
ська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде роз-
глядатися у його відсутність на підставі наявних у ній
доказів.

Суддя Д. Є. Чернов

Суворовський районний суд м. Одеси по цивільній
справі № 523/13423/16-ц за позовною заявою Странен
Аліни Степанівни до Бобоєва Амрілло Муталібовича про
дозвіл на виїзд за кордон неповнолітньої дитини, викли-
кає Бобоєва Амрілло Муталібовича як відповідача в су-
дове засідання, що відбудеться 10 жовтня 2016 року о
09.00 годині в приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси в залі судових засідань №21, розташованого по
вулиці Чорноморського Козацтва, 68, на другому поверсі.

У разі неявки в судове засідання відповідача на при-
значений час, справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя B. К. Кисельов

Товариство з додатковою відпо-
відальністю «ГАЛАНТА», код ЄДРПОУ
01552552, сповіщає про виділ із товариства нової
юридичної особи. Строк заявлення кредиторами
своїх письмових вимог до товариства - два місяці,
починаючи від дня цієї публікації. Місце проведення
виділу й прийняття письмових вимог кредиторів:
65028, Україна, м. Одеса, вул. генерала Цвєтаєва,
3/5. Телефон (048) 722-87-08. Час прийому: з 10 до
14 години щодня, окрім святкових і вихідних днів.
Голова комісії по виділу - Магомедов Магомед Шах-
банович.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповіда-
чів: Шиян Галину Володимирівну та Хомякова Євгенія Оле-
говича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, 1-й
пров. Чехова (Бортничі), буд. 10. Вам необхідно 25 жовтня
2016 року о 12.20 год. з’явитися до Дарницького район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5 А,
каб. 223, на розгляд цивільної справи за позовом Шиян
Лідії Ливонівни до Шиян Галини Володимирівни, Хомякова
Євгенія Олеговича, треті особи: Шиян Валерій Володими-
рович, Шиян Денис Валерійович, Кохан Максим Анатолі-
йович, про позбавлення права користування.

У разі неявки відповідачів до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а справу буде розглянуто
без вашої участі.

Суддя С. М. Сухомлінов
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Оржицький районний суд Полтавської області викликає як від-
повідача Кобевка Дмитра Миколайовича, 14.04.1975 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: с. Райозеро Оржицького
району Полтавської області, у судове засідання по цивільній справі
за позовом Несена Костянтина Павловича до Кобевка Дмитра Ми-
колайовича про стягнення збитків, завданих невиконанням зо-
бов’язання, яке відкладено на 10 жовтня 2016 року о 10 год. 00 хв.
в приміщенні Оржицького районного суду Полтавської області (ад-
реса: смт Оржиця, вул. Центральна, 74). Явка до суду обов’язкова.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута без його
участі.

Суддя Грузман Т.В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк
(Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Нарсоян Акона Гри-
горовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Нарсоян Акон Григорович (зареєстрований за
адресою: 83016, м. Донецьк, вул. Дніпродзержинська, 6/79) викли-
кається на 27 жовтня 2016 року на 15.00 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н.В. Нємиш

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, м. Бахмут
Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Афанасьєвої Марини Василівни до Афанасьєва Олексія Костянтино-
вича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Афанасьєв Олексій Костянтинович проживає
за адресою: м. Єнакієве, п. К. Маркса, вул. Колхозна, б. 37, виклика-
ється до суду на 10.10.2016 р. на 10:30 годину за адресою: м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя О.П. Харченко

Втрачений паспорт
серія АА №351307, виданий

29 жовтня 1996 року Ленін-

ським РВ УМВС України у

Вінницькій області, грома-

дянина України Бобровника

Андрія Олександровича,

вважати недійсним.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про звільнення суддів
Відповідно до пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Звільнити з посад:

суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області
МАТЯШ Таїсію Леонідівну — у зв’язку з порушенням присяги судді;

суддю Шевченківського районного суду міста Києва
ВОЛОКІТІНУ Наталію Борисівну — у зв’язку з порушенням присяги судді.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
29 вересня 2016 року
№ 423/2016 

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про звільнення суддів
Відповідно до пунктів 1 і 9 частини п’ятої статті 126 Конституції України ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
Звільнити з посад:

суддю Калінінського районного суду міста Донецька
ГЛАДКУ Ірину Анатоліївну — у зв’язку із закінченням строку, на який її при-

значено;
суддю Печерського районного суду міста Києва

ІСАЄВСЬКУ Олену Володимирівну — у зв’язку із закінченням строку, на який
її призначено;

суддю Балаклавського районного суду міста Севастополя
СИНИЦЮ Андрія Миколайовича — у зв’язку із закінченням строку, на який

його призначено;
суддю господарського суду Вінницької області

ГОВОР Надію Дмитрівну — у зв’язку з поданням заяви про відставку;
суддю господарського суду Донецької області

РИЖЕНКО Тетяну Миколаївну — у зв’язку з поданням заяви про звільнення
з посади за власним бажанням;

суддю господарського суду Кіровоградської області
ДЕРЕВІНСЬКУ Любов Василівну — у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
29 вересня 2016 року
№ 424/2016 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2016 р. № 677
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 23 січня 2015 р. № 11

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р. № 11

«Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 160, № 53, ст. 1711)
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України

від 14 вересня 2016 р. № 677
ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 
від 23 січня 2015 р. № 11

1. У пункті 3 постанови:
1) підпункт 1 після слів і цифри «не менш як 1 відсоток обсягу видатків на

бюджетну сферу» доповнити словами «, крім цільових видатків, видатків, за-
планованих на придбання медикаментів та виробів медичного призначення, хар-
чування, та видатків, запланованих на виконання обласних програм за рахунок
коштів медичної субвенції»;

2) підпункт 8 після слів «цільових видатків на лікування хворих на цукровий
та нецукровий діабет» доповнити словами «та цільових видатків на лікування
хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу».

2. У Порядку та умовах надання медичної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам, затверджених зазначеною постановою:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків закладів охорони

здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я, визначених у статті 1034 Бюд-
жетного кодексу України.

У разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюд-
жетний період за рахунок субвенції та за умови відсутності простроченої бюд-
жетної заборгованості за захищеними видатками закладів охорони здоров’я
субвенція може спрямовуватися на їх капітальні видатки.

Казначейство перераховує субвенцію або проводить платежі на капітальні
видатки за наявності підтвердження головою обласної держадміністрації (рай-
онної держадміністрації, міським головою, головою виконавчого комітету міста
обласного значення, головою ради об’єднаної територіальної громади) інфор-
мації про задоволення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюд-
жетний період за рахунок субвенції та за умови відсутності простроченої
бюджетної заборгованості за захищеними видатками закладів охорони здоров’я
обласного значення, району (міста), об’єднаної територіальної громади.

Субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі
закладів охорони здоров’я.»;

2) у пункті 7:
в абзаці другому слова «поточних» виключити;
абзац третій виключити;
3) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перераху-

вання міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Мініс-
трів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р.,
№ 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів та Порядку казначейського обслуговування державного бюд-
жету за витратами, затверджених Мінфіном.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 вересня 2016 р. № 676
Київ

Про оформлення віз у пунктах пропуску
через державний кордон у міжнародних 

аеропортах «Бориспіль» та «Одеса» 
для громадян Китайської Народної 

Республіки, які в’їжджають в Україну 
з діловою або туристичною метою

З метою всебічного розвитку українсько-китайських взаємовідносин Кабінет
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Запровадити з 1 жовтня 2016 р. оформлення у пунктах пропуску через
державний кордон у міжнародних аеропортах «Бориспіль» та  «Одеса» разових
віз строком дії до 15 днів громадянам Китайської Народної Республіки на під-
ставі документів, що підтверджують діловий або туристичний характер поїздки.

2. Установити, що за оформлення віз, зазначених у пункті 1 цієї постанови,
справляється консульський збір у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян.

3. Міністерству закордонних справ та заінтересованим центральним органам
виконавчої влади вжити заходів, що випливають з цієї постанови.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 серпня 2016 р. № 637-р
Київ

Про подання на ратифікацію 
Верховною Радою України Угоди 

між Урядом України та Європейським 
співтовариством з атомної енергії 

про наукову і технологічну співпрацю 
та асоційовану участь України у Програмі 

наукових досліджень та навчання Євратом
(2014—2018) 

Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду між Урядом Ук-
раїни та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і тех-
нологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових
досліджень та навчання Євратом (2014—2018), вчинену 27 червня 2016 р. в
м. Брюсселі.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 3 жовтня 2016 р. № 707-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Центральній виборчій комісії на 2016 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійс-

нити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Цен-
тральній виборчій комісії на 2016 рік у загальному фонді державного бюджету,
перерозподіл видатків споживання у сумі 30 000 тис. гривень шляхом змен-
шення їх обсягу за програмою 6731700 «Забезпечення фінансування прове-
дення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських,
селищних, міських голів об’єднаних територіальних громад» та збільшення їх
обсягу за програмою 6741020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюд-
жетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів».

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису
державного бюджету після погодження Центральною виборчою комісією пере-
розподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього роз-
порядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН



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

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21)
розглядає цивільні справи за позовною заявою ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором з:

- Сергачової Ольги В’ячеславівни, 21.01.1986 року на-
родження, уродженки: м. Макіївка Донецької області, ос-
таннє місце мешкання: Донецька область, м. Макіївка, вул.
Канатна, б. 12, яка викликається на 27 жовтня 2016 року
об 11.30 годині;

- Нипийводи Володимира Олександровича, 24.12.1966
року народження, уродженця: м. Макіївка Донецької об-
ласті, останнє місце мешкання: Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. Чкалова, б. 2, який викликається на 27 жовтня
2016 року о 09.00 годині;

- Карасьової Оксани Вікторівни, 13.03.1977 року народ-
ження, уродженки: м. Макіївка Донецької області, останнє
місце мешкання: Донецька область, м. Макіївка, пр. Г.Да-
нилова, б. 10-А, кв.18, яка викликається на 27 жовтня 2016
року о 08.30 годині;

- Чернявської Наталії Юріївни, 03.11.1961 року народ-
ження, уродженки: м. Макіївка Донецької області, останнє
місце мешкання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Гага-
ріна, б. 21, кв. 49, яка викликається на 27 жовтня 2016 року
о 08.00 годині.

Відповідачам пропонується надати до вищевказаної
дати письмові заперечення щодо позову та посилання на
докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку непри-
буття, відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справи будуть розглянуті в їхню відсутність.

Суддя Лутай А. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Штепи Олек-
сандра Сергійовича про стягнення суми боргу за кредит-
ним договором.

Відповідач по справі Штепа Олександр Сергійович
(мешкає за адресою: 86500, Донецька область, м. Бахмут,
вул. Чайковського, 33/72) викликається на 12.10.2016 р.
на 08.30 год. до суду в кабінет № 210 для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н.З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Черноіванової
Наталі Олексіївни про стягнення суми боргу за кредитним
договором.

Відповідач по справі Черноіванова Наталя Олексіївна
(мешкає за адресою: 86500, Донецька область, м. Бахмут,
пров. 1-й Благовіщенський, 21/4) викликається на
12.10.2016 р. на 08.00 год. до суду в кабінет № 210 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 заочно у її відсутність.

Суддя Полтавець Н.З.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу № 2/243/3647/2016 за позовом Шмигельського Андрія
Богдановича до Шмигельської Марини Анатоліївни, 3-тя особа:
КП «Сервіскомуненерго» про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням. Відповідачка:
Шмигельська Марина Анатоліївна, останнє відоме місце меш-
кання якої: м. Миколаївка, вул. Миру, будинок 11, квартира 216,
викликається до суду на 27 жовтня 2016 року о 9 годині 00 хви-
лин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання Антуф’єва Костянтина Сергійовича
як відповідача по справі за позовом Антуф’євої B.А.
про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням, проживає за адре-
сою: м. Суми, вул. Котляревського, б. 2/8, кв. 88.

Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно
повідомити суд. Засідання суду відбудеться
18.10.2016 року о 09 год. 00 хв. за адресою: м. Суми,
вул. Першотравнева, 12, пов. 2, зал с/з 10.

Суддя Б. В. Хитров

Бориспільський міськрайонний суд Київської області
у зв’язку з розглядом цивільної справи №359/4380/16-ц
(2/359/1623/2016) за позовом Литвиненка Олексія Ми-
колайовича до Литвиненко Євгенії Анатоліївни про ро-
зірвання шлюбу викликає в судове засідання на 08.30
годину 11 жовтня 2016 року як відповідачку Литвиненко
Євгенію Анатоліївну, 11 лютого 1990 року народження,
останнє відоме місце проживання якої: Київська об-
ласть, м. Бориспіль, вул. Бежівка, 99-а, до Бориспіль-
ського міськрайонного суду Київської області за
адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський
шлях, 72, зал с/з №10. У випадку неявки відповідачки —
буде ухвалено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Євробанк» до Панькова Олек-
сандра Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач по справі Паньков Олександр Миколайович,
проживає за адресою: м. Сіверськ, вул. Садова, 57/6, ви-
кликається до суду на 10.10.2016 р. о 10.00 годині за ад-
ресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Старобільський районний суд Луганської області
викликає Фрундіна Олексія Сергійовича, проживаю-
чого за адресою: вул. Фабрична, 6, м. Старобільськ
Луганської області, як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 2/431/1215/16р., за позовом
Фрундіної Є.М. про розірвання шлюбу, яке відбу-
деться 12 жовтня 2016 року о 09 годині 00 хв. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя В.Ю. Колядов

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Тан-
кевича Юрія Михайловича, Танкевич Вікторію Вікторівну,
Танкевич Христину Юріївну, останнє відоме місце прожи-
вання яких за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану,
25/5, як відповідачів в судове засідання по цивільній справі
за позовом Танкевич A.M. до вас про визнання осіб та-
кими, що втратили право користування житловим примі-
щенням, на 09.30 годину 19 жовтня 2016 року за адресою:
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 8.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі
вважаються належним чином повідомленими про час і
місце розгляду справи.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність.

Суддя С.О. Волошин

Баранівський районний суд Житомирської області
(12700, м. Баранівка, вул. Першотравнева, 30) розглядає
цивільну справу № 273/984/16-ц за позовом Майструк
Олени Сергіївни до Зіані Хішам про розірвання шлюбу.
Відповідач Зіані Хішам, зареєстроване місце проживання
якого невідоме, викликається об 11 годині 00 хвилин 31
жовтня 2016 року до Баранівського районного суду Жи-
томирської області, зал № 4, для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя О.В. Васильчук

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/3009/2016 за позовом Цу-
канова Миколи Івановича до Толмачева Едуарда
Леонідовича про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням. Відповідач у справі
Толмачев Едуард Леонідович, останнє відоме місце меш-
кання якого: м. Слов’янськ, вулиця Батюка, будинок 40,
квартира 22 викликається до суду на 24 жовтня 2016 року
на 9 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутністю.

Суддя М.О. Гусинський

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства КБ «ПриватБанк» до Єфремова Анатолія
Михайловича про стягнення заборгованості.

Відповідач Єфремов Анатолій Михайлович, 27.11.1957
р.н., останнє місце реєстрації: 86700, Донецька область,
м. Харцизьк, вул. Нахімова, 21, викликається на
13.10.2016 року о 09.30 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства КБ «ПриватБанк» до Відлер Олексія Вік-
торовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Відлер Олексій Вікторович, 14.02.1979 р.н.,
останнє місце реєстрації: 86793, Донецька область, м.
Іловайськ, вул. Краснознаменська, 6, викликається на
13.10.2016 року о 09.40 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства КБ «ПриватБанк» до Висоцької Анжели
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Відповідач Висоцька Анжела Миколаївна, 18.05.1970
р.н., останнє місце реєстрації: 86783, Донецька область,
м. Зугрес, вул. Леніна, 2/17, викликається на 13.10.2016
року о 09.10 год. до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду цивільної справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази
по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у її 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. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства КБ «ПриватБанк» до Петренка Віталія
Андрійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Петренко Віталій Андрійович, 17.04.1947
р.н., останнє місце реєстрації: 86793, Донецька область,
м. Іловайськ, вул. Свободи, 111, викликається на
13.10.2016 року о 09.00 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства КБ «ПриватБанк» до Коренєвої Світлани
Іванівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Коренєва Світлана Іванівна, 02.03.1968 р.н.,
останнє місце реєстрації: 86709, Донецька область, 
м. Харцизьк, вул. Адамця, 125/32, викликається на
12.10.2016 року о 09.30 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у її 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. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства КБ «ПриватБанк» до Кутуманової Ольги
Леонідівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Кутуманова Ольга Леонідівна, 16.08.1961
р.н., останнє місце реєстрації: 86703, Донецька область,
м. Харцизьк, вул. Зарічна, 1а/79, викликається на
12.10.2016 року о 09.20 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у її 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. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства КБ «ПриватБанк» до Лаврик Ольги Іва-
нівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Лаврик Ольга Іванівна, 26.10.1984 р.н., ос-
таннє місце реєстрації: 86700, Донецька область, м. Хар-
цизьк, м-н Металургів, 7/32, викликається на 12.10.2016
року о 09.10 год. до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду цивільної справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази
по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у її 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. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства КБ «ПриватБанк» до Мінякіна Миколи
Івановича про стягнення заборгованості.

Відповідач Мінякін Микола Іванович, 30.06.1972 р.н.,
останнє місце реєстрації: 86793, Донецька область, Хар-
цизький район, м. Іловайськ, вул. Комова, 171, виклика-
ється на 12.10.2016 року о 09.00 год. до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,
м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») роз-
глядає позовну заяву Публічного акціонерного товариства «Акціо-
нерний банк «Експрес-Банк» до Максименка Володимира
Олександровича, Безюк Олени Олексіївни про солідарне стягнення
заборгованості за кредитом.

Відповідачі: Максименко Володимир Олександрович, 12.05.1984
р.н., останнє місце реєстрації: 86793, Донецька область, м. Іло-
вайськ, вул. Пролетарська, 116, та Безюк Олена Олексіївна,
28.05.1960 р.н., останнє місце реєстрації: 86793, Донецька область,
м. Іловайськ, вул. Войкова, 170, викликаються на 27.10.2016 року
о 08.00 год. 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 відповідачів, необ-
хідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде роз-
глянуто у їхню відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів
і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Науменко Ніну Михайлівну, що 19 жовтня 2016 року
о 15 год. 30 хв. за адресою: 03113, м. Київ, вул. По-
лковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться судове за-
сідання в цивільній справі за позовом Єфіменко
Наталії Олексіївни до Єфіменка Аркадія Олександро-
вича, Єфіменко Наталії Олександрівни та вас як від-
повідача про визнання недійсним договору
купівлі-продажу автомобіля, визнання автомобіля
спільною сумісною власністю подружжя, визнання
права власності на 1/2 частину автомобіля.

При цьому повідомляємо, що в разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або непові-
домлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Шереметьєва Л. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовною заявою Брильо-
вої Ірини Юріївни до Брильова В’ячеслава Вікторовича
про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кор-
дон без згоди батька. Відповідач по справі Брильов
В’ячеслав Вікторович, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Великан, будинок 
№ 39, квартира № 57, викликається на 12 жовтня 2016
року на 08 годину 00 хвилин до Слов’янського міськрай-
онного суду Донецької області (Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т.А.

Дергачівський районний суд Харківської області ви-
кликає Дибу Яну Ігорівну, останнє відоме місце прожи-
вання: Харківська обл., Дергачівський район, с. Казача
Лопань, вул. Горького, 29, як відповідача по цивільній
справі № 619/2314/16-ц за позовом Диби Станіслава
Олексійовича до Диби Яни Ігорівни, третя особа:
Служба у справах дітей Дергачівської райдержадмініс-
трації Харківської обл. про усунення перешкод у вихо-
ванні й спілкуванні з дитиною на 11 жовтня 2016 р. о
9.00. Судове засідання відбудеться у залі судових засі-
дань №2 приміщення Дергачівського районного суду
Харківської обл. за адресою: Харківська обл., м. Дер-
гачі, вул. 1-го Травня, 63. 

Ваша явка є обов’язковою. У разі Вашої неявки до
суду в зазначений день і час без поважних причин або
неповідомлення про причини неявки, справу буде роз-
глянуто без Вас на підставі наявних по справі даних чи
доказів (постановлене заочне рішення).

Суддя Є.А. Болибок

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає позовну
заяву Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-
Банк» до Подстойнікова Сергія Миколайовича про солідарне стягнення
заборгованості за кредитом.

Відповідач Подстойніков Сергій Миколайович, 17.01.1973 р.н., останнє
місце реєстрації: 86793, Донецька область, м. Іловайськ, вул. Вл. Воло-
шина, 28, викликається на 27.10.2016 року о 08.10 год. до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно
повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у
його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено за-
очне рішення. Суддя Хоменко Д.Є.

В провадженні Лисянського районного суду Чер-
каської області перебуває цивільна справа за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Богомолова Сергія
Миколайовича (останнє місце реєстрації в с. Хижинці
Лисянського району Черкаської області) про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту.

Відповідач Богомолов Сергій Миколайович викли-
кається в судове засідання, яке відбудеться 11 жов-
тня 2016 року о 10.30 годині в приміщенні
Лисянського районного суду Черкаської області в смт
Лисянка, вул. Незалежності, 4, зал № 7. У разі неявки
відповідача в судове засідання справу буде розгля-
нуто на підставі наявних матеріалів.

Суддя Пічкур С.Д.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє Юрченко
Аллу Борисівну, Юрченка Сергія Івановича, що справу за апеляцій-
ною скаргою Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк
«ПриватБанк» на заочне рішення Індустріального районного суду м.
Дніпропетровська від 05 грудня 2012 року по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «При-
ватБанк» до Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк»,
Юрченко Алли Борисівни, Юрченка Сергія Івановича про стягнення
заборгованості відкладено до розгляду в Апеляційному суді Дніпро-
петровської області (м. Дніпро, вул. Харківська, 13) на 11 годину 50
хвилин 08 листопада 2016 р.

У разі неявки сторін у судове засідання, справа буде розглянута
за їх відсутності.

Суддя І.Ю. Ткаченко

Втрачені документи:
паспорт громадянина
України СН 613221, ви-
даний Ватутінським РУ
ГУ МВС України в м.
Києві, посвідчення Кабі-
нету Міністрів України
№ 726 від 16.05.2016 р.,
видані на ім’я — Тимо-
шенко Андрій Олексан-
дрович, 

вважати 
недійсними.
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погодА нА зАвТрА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 6 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +2   +7    +11 +16
Житомирська +1   +6    +10 +15
Чернігівська +3   +8    +11 +16
Сумська +5 +10    +12 +17
Закарпатська +2   +7      +7 +12
Рівненська +1   +6      +9 +14
Львівська +1   +6      +8 +13
Івано-Франківська +1   +6      +8 +13
Волинська +1   +6      +9 +14
Хмельницька +1   +6      +9 +14
Чернівецька +1   +6      +9 +14
Тернопільська +1   +6      +9 +14
Вінницька +1   +6    +11 +16

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2     +7   +12  +17
Кіровоградська +3     +8   +13  +18
Полтавська +3     +8   +12  +17
Дніпропетровська +5   +10   +14  +19
Одеська +5   +10   +14  +19
Миколаївська +5   +10   +14  +19
Херсонська +6   +11   +15  +20
Запорізька +7   +12   +15  +20
Харківська +6   +11   +14  +19
Донецька +7   +12   +15  +20
Луганська +7   +12   +15  +20
Крим +9   +14   +16  +21
Київ +4     +6   +13  +15

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
ФоТоФАКТ

Лікарі Прикарпаття
працюють
волонтерами

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

У ЗОНІ АТО. Адміністрація Попаснянської центральної районної
лікарні, що на Луганщині, і керівництво Попаснянської районної вій-
ськової цивільної  адміністрації звернулися до медиків Івано-Франків-
ська з листом про допомогу. У Луганській області, майже у всій зоні
військових дій, значна нестача цивільних лікарів, йшлося у зверненні.
Тому луганчани просять медиків Прикарпаття приїхати до них у ро-
боче відрядження. 

«Бачив цю проблему безпосередньо, коли як військовослужбовець
проходив саме на цій території військову службу в зоні проведення
АТО, — розповідає головний лікар Івано-Франківської міської лікарні
Тарас Масляк. — Луганщина — це Україна, там живуть громадяни на-
шої держави. Наш обов’язок надати їм у скрутну хвилину кваліфіко-
вану медичну допомогу. Тому сформували і відрядили на схід країни
медичний десант з нашого міста». 

Водій Олег Перегуда візвіз у зону бойових дій керівника групи Та-
раса Масляка, хірурга Олега Ціхоня, травматолога Василя Чужака,
терапевтів Ярослава Кобиляку та Оксану Романську, операційного
медбрата Миколу Соболя, лікаря-гінеколога Ростислава Петруняка. 

Тож лікарі-волонтери з Івано-Франківська працюють тепер у ліку-
вальних закладах міст і сіл Луганської області, зокрема в комунальній
лікарні міста Попасна, де надають медичну допомогу, невідкладну і
планову, цивільному населенню і військовим. А Івано-Франківськ фор-
мує для Луганська чергову групу медиків-волонтерів. 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ПОСЛІДОВНО. Виконуючи
закон про декомунізацію, в Уж-
городі виготовили вказівники
для вулиць, названих на честь
загиблих на Донбасі бійців із
Закарпаття.

— Встановити нові вказівни-
ки на перейменованих вулицях
— обов’язок органів місцевого
самоврядування, однак на міс-
цях не поспішають виконувати
вимоги закону, — зазначив го-

лова облдержадміністрації Ген-
надій Москаль. — Здебільшого
на вулицях досі висять Леніни,
Калініни, Дзержинські та інші
прокомуністичні ідоли, які, по-
перше, не мають жодного  сто-
сунку до Закарпаття, а по-дру-
ге, винні у злочинах проти Ук-
раїни. Облдержадміністрація
вже кілька разів надсилала
листи із проханнями завершити
виконання закону про декому-
нізацію і встановити таблички з
новими назвами, однак реакції
на це не було. Ми відішлемо

вказівники в кожен населений
пункт і проконтролюємо, щоб їх
встановили якнайшвидше.

Загалом у межах закону Ген-
надій Москаль своїми розпо-
рядженнями перейменував на
честь загиблих героїв 46 вулиць
у різних населених пунктах За-
карпаття. Для кожної з нових
назв виготовлено по дві таблич-
ки. Водночас виготовлено сти-
лізовані вказівники, які встанов-
лять на вулицях Джона Леннона
та Енді Воргола, теж перейме-
нованих Москалем. Ці назви от-

римали вулиця в селі Калини
Тячівського (раніше мала назву
Леніна) і площа в селі Минай
Ужгородського (до цього —
площа Жовтнева) районів.

Після перейменування вули-
цю Дж. Леннона з ініціативи го-
лови облдержадміністрації від-
ремонтували, поклавши новий
асфальт.

Нові таблички виготовлено
за особисті кошти Геннадія
Москаля, оскільки бюджетних
коштів на це не було передба-
чено.

Джон Леннон за селян би порадів

СВОЇ ТУТ ХОДЯТЬ. Днями у центрі Києва, на Хрещатику, від-
крили магазин «Всі.Свої», в якому вже представлено 100 укра-
їнських виробників одягу, взуття та аксесуарів. Нині працює три
поверхи. За кілька місяців відкриють четвертий — там планують
продавати дитячі товари та речі для дому. Організатори кажуть,
орієнтувалися на мас-маркет. Вивчали асортимент, відгуки від-
відувачів. Відбирали для магазину лише якісні товари. Наполя-
гали, щоб виробники забезпечували розмірну сітку. Відвідувачі
зауважують: те, що бренди зібрані в одному місці, дуже зручно.
Приємно, що купуєш якісну дизайнерську річ і підтримуєш вітчиз-
няну економіку. Втім, не всі стали покупцями. Багато хто поста-
вився до відвідин магазину як до екскурсії. Адже гарні речі — за-
доволення недешеве. Ні, ціни не  вищі за ті, що є на маркетах і в
шоу-румах. Однак і не нижчі, як комусь хотілося б…

Збірній потрібно здобути шість очок
Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»

КВАЛІФІКАЦІЯ. Від двох від-
бірних ігор до чемпіонату світу-
2018 з футболу ми очікуємо не
лише  злагодженої гри підопіч-
них Андрія Шевченка, а й макси-
мального результату. 6 жовтня
«синьо-жовті» зіграють на виїзді
проти Туреччини, а  9 жовтня,
хоч і будуть номінальними гос-
подарями матчу Україна — Ко-
сово, проведуть його на нейт-
ральному полі у Кракові.

«На полі Туреччини нам пере-
довсім треба здолати бар’єр ту-
рецької підтримки. У цієї збірної
дуже запальні  вболівальники,
тому з перших хвилин  маємо
витримати великий тиск, — за-

уважив у спілкуванні з журна-
лістами головний тренер укра-
їнців. 

А ось півзахисник донецько-
го «Шахтаря» та національної
збірної Тарас Степаненко ви-
словив упевненість у тому, що
його партнерам вистачає до-
свіду виступів у  такому  воро-
же налаштованому середови-
щі: «Ми знаємо, як підтриму-
ють вболівальники в Туреччи-
ні. На стадіоні, певно, буде ан-
шлаг. Так було, коли «Шах-
тар» грав у Лізі Європи в Ко-
ньї. Підтримка там божевільна,
стадіон новий і хороший. За
останні роки ми вже зіграли з
трьома командами з чемпіона-
ту Туреччини, «Динамо» нещо-
давно протистояло «Бешикта-

шу», також «Зоря» зустрічала-
ся з «Фенербахче». Повинні
впоратися з тиском трибун, у
нас вже є досвід», —  переко-
наний   Степаненко.

Щодо  нещодавно доданої
до нашої відбірної групи збір-
ної Косова інформації також
не бракує. Тренерський штаб
сподівається, що футболісти
зможуть відновитися  після гри
у Коньї і  здобудуть у Кракові
максимальний результат.
Прикро лише, що матч Україна
— Косово зможуть відвідати
лише тисяча українських убо-
лівальників. Принаймні про та-
ку кількість, підтверджену по-
льською стороною, повідомив
президент Федерації футболу
України Андрій Павелко.

Місткість стадіону місцевої ко-
манди «Краковії», де буде про-
ведено матч, становить близько
15 тисяч місць. І нині не зрозумі-
ло, чи будуть інші 14 тисяч си-
дінь порожні,  чи  на них  уболі-
ватимуть польські любителі фут-
болу.

Та за будь-яких обставин  тре-
ба грати на результат. До речі,
як і перед грою з Ісландією, Ан-
дрій Шевченко досі вважає, що
у відбірній групі «I» зібралися
рівні за ігровими якостями націо-
нальні команди. На його думку,
кожна збірна претендує на вихід
до фінальної частини світової
першості 2018 року: «Слабких
суперників тут немає. Косово?
Про недооцінку цієї команди не
може бути й мови».

Вінницький міський суд Вінницької області викликає від-
повідача Дяченко Наталю Володимирівну, 15.07.1977 р.н.,
останнє місце реєстрації: 2-й пров. Корольова, п/б 16, 
м. Вінниця, в судове засідання, яке відбудеться 12.10.2016 р.
о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського,
17, каб. № 36, по цивільній справі № 127/15933/16-ц за по-
зовом публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»
до Дяченко Наталі Володимирівни про стягнення заборго-
ваності.

Справу розглядає суддя Жмудь о. о. Явка відповідача до
суду є обов’язковою. У випадку неявки в судове засідання,
справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
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