
Валерій РЕКУНОВ,
«Урядовий кур’єр»

Як свідчить історія, ще
1911 року шість клу-

бів організували в Києві
міську футбольну лігу.
Переможцем першого
турніру стала команда
студентів Політехнічного
інституту. Минулого тиж-
ня в одному з концертних
залів зібрався майже
увесь футбольний бомонд
столиці. На урочистостях
з нагоди  сторічного юві-
лею київського футболу,
які провела міська Феде-
рація, серед іншого наго-
роджували  ветеранів ки-
ївського «Динамо» 60-90-х
років. Голова столичної
Федерації Ігор Кочетов
вручив відзнаки таким
легендарним особистос-
тям, як Олег Базилевич і
Володимир Мунтян, Ан-
дрій Біба і Олексій Ми-
хайличенко, Андрій Баль
і Олександр Шовков-
ський. 

Два дні потому 36-річ-
ний капітан київського
«Динамо» вивів своїх то-
варишів на поле столичної
«Оболонь-Арени». Київ-
ське дербі за участю пер-
шої і останньої команд
елітного дивізіону прогно-
зовано закінчилося пере-
могою динамівців.

Господарям поля не до-
помогла чергова зміна на
тренерському містку. Як
пам’ятають уболівальни-
ки, 31 жовтня після черго-
вої невдачі у грі проти
«Чорноморця» подав у від-

ставку Сергій Ковалець. У
зустрічі з «Шахтарем» дія-
ми «пивоварів» керував за-
служений майстер спорту
Василь Рац. Минулої субо-
ти в рідних стінах підопічні
виконуючого обов’язки го-
ловного тренера Сергія Ко-
нюшенка встановили анти-
рекорд, поступившись у
шостому домашньому по-
єдинку поспіль. 

П’ять сухих м’ячів від-
правив у ворота «Карпат»
чинний чемпіон країни. З
такою різницею  прикар-
патці поступилися лише
втретє у своїй історії, але в
рідних стінах  ганебний
розгром трапився вперше.  

— Команда хотіла реабі-
літуватися за провалений
сезон на євроарені, — про-

коментував гру наставник
«Шахтаря» Мірча Лучес-
ку. — Футболісти показа-
ли чоловічий характер.
Швидше за все, це був
наш найкращий матч ни-
нішньої осені.

За два тури до проміж-
ного фінішу гірники зали-
шаються на другій пози-
ції, мінімально поступаю-
чись київському «Динамо»
та на чотири очки випе-
реджаючи харківський
«Металіст». 

У Києві «Арсенал» дово-
лі несподівано поступився
одеському «Чорноморцю».
Залишила зону вильоту
«Олександрія», поміняв-
шись місцями із «Зорею».
Луганська команда не мо-
же перемогти вже дев’ять

турів поспіль. Як наслідок
— її головний тренер Ана-
толій Чанцев відправлений
у відставку. У двох остан-
ніх турах осінньої частини
сезону команду виводити-
ме на поле його колишній
асистент Юрій Вернидуб.

Чемпіонат України. 18 тур
Кривбас — Іллічівець — 2:0
Металіст — Таврія — 2:0
Олександрія — Зоря — 1:0
Оболонь — Динамо — 0:1
Металург Д — Ворскла — 6:3
Карпати — Шахтар — 0:5
Арсенал — Чорноморець — 0:1
Волинь — Дніпро — 1:2 

Лідери: Динамо — 46 очок,
Шахтар — 45, Металіст — 41.

З «Оболонню» 
пива не звариш
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Команда залишається найвірогіднішим
претендентом на виліт   

ТАБЛО «УК»

ОПИТУВАННЯ «УК»

ОГОЛОШЕННЯ

ДОКУМЕНТИ

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє :
— Кисельова Олександра Станіславовича про те, що під головуванням судді Тка-

ченко Н.В. 01.12.2011р. о 11.30годині відбудеться судове засідання по цивільній
справі № 2-3197/11 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кисельова О. С., ТОВ УФА
«Верус» про стягнення заборгованості;

— Лупашко Павла Володимировича про те, що під головуванням судді Ткаченко
Н.В. 01.12.2011р. о 11.15годині відбудеться судове засідання по цивільній справі №
2-3456/11 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лупашко П. В., ТОВ УФА «Верус»
про стягнення заборгованості;

— Кузьмича Володимира Васильовича про те, що під головуванням судді Тка-
ченко Н.В. 01.12.2011р. о 12.00годині відбудеться судове засідання по цивільній
справі № 2-3391/11 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кузмича В. В., Кукли Л. А.,
ТОВ УФА «Верус» про стягнення заборгованості;

— Куклу Людмилу Анатоліївну про те, що під головуванням судді Ткаченко Н.В.
01.12.2011р. о 12.00годині відбудеться судове засідання по цивільній справі № 2-
3391/11 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кузмича В.В., Кукли Л. А., ТОВ УФА
«Верус» про стягнення заборгованості;

— Головацького Івана Івановича про те, що під головуванням судді Ткаченко
Н.В. 01.12.2011р. о 12.15годині відбудеться судове засідання по цивільній справі №
2-3058/11 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Головацького І.І. про звернення
стягнення на предмет застави;

— Нечипоренко Миколу Володимировича про те, що під головуванням судді
Ткаченко Н.В. 01.12.2011р. о 12.30годині відбудеться судове засідання по цивільній
справі № 2-1538/11 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Нечипоренко М. В., ТОВ
УФА «Верус» про стягнення заборгованості;

— Литвинову Ірину Едуардівну про те, що під головуванням судді Ткаченко Н.В.
01.12.2011р. о 12.45годині відбудеться судове засідання по цивільній справі № 2-
2807/11 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Литвинової І.Е., Костюкова В. М., ТОВ
УФА «Верус» про стягнення заборгованості;

— Костюкова Вячеслава Миколайовича про те, що під головуванням судді Тка-
ченко Н.В. 01.12.2011р. о 12.45годині відбудеться судове засідання по цивільній
справі № 2-2807/11 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Литвинової І. Е., Костюко-
ва В.М., ТОВ УФА «Верус» про стягнення заборгованості;

— Ліходькіну Оксану Віталіївну про те, що під головуванням судді Ткаченко Н.В.
01.12.2011р. о 14.00годині відбудеться судове засідання по цивільній справі № 2-
1232/11 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ліходькіної О.В., Ліходькіна О. О., ТОВ
УФА «Верус» про стягнення заборгованості;

— Ліходькіна Олега Олексійовича про те, що під головуванням судді Ткаченко
Н.В. 01.12.2011р. о 14.00годині відбудеться судове засідання по цивільній справі 
№ 2-1232/11 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ліходькіної О. В., Ліходькіна О.
О., ТОВ УФА «Верус» про стягнення заборгованості;

— Погулича Романа Володимировича про те, що під головуванням судді Ткачен-
ко Н.В. 01.12.2011р. о 14.15годині відбудеться судове засідання по цивільній справі
№ 2-4298/11 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Погулича Р. В., ТОВ УФА «Верус»
про стягнення заборгованості;

— Котяшко Володимира Григоровича про те, що під головуванням судді Ткачен-
ко Н.В. 01.12.2011р. о 14.30годині відбудеться судове засідання по цивільній справі
№ 2-3074/11 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Котяшко В.Г. про звернення стяг-
нення на предмет застави;

— Нарольського Сергія Вячеславовича про те, що під головуванням судді Тка-
ченко Н.В. 01.12.2011р. о 14.45годині відбудеться судове засідання по цивільній
справі № 2-3569/11 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Нарольського С. В. про
звернення стягнення на предмет застави;

Крім того, до зазначеної дати, Ви можете отримати в суді копію позовної заяви
з додатками, ознайомитись з матеріалами справи, т.я. документи суду на Вашу ад-
ресу вручити поштою Вам або повнолітнім членам родини немає можливості, через
повернення конверта. Вам необхідно з’явитися в Жовтневий районний суд м. Дніп-
ропетровська, вул. Паторжинського, буд. 18 а, каб. 17 особисто, або направити сво-
го представника з належно оформленим дорученням. Додатково роз’яснюємо, що
у разі Вашої неявки, або неявки Вашого представника, справа буде розглянута за
Вашої відсутності.

Суддя Н.В. Ткаченко

Березанський міський суд Київської області викликає Животок
Вікторію Юріївну як відповідача у справі за позовом ПАТ «Астра
банк» до Животок Вікторії Юріївни, Животока Володимира Юрі-
йовича про дострокове погашення кредиту, сплату процентів за
користування кредитом та пені.

Судове засідання відбудеться 02.12.2011 р. о 10 год. 00 хв. у
приміщенні суду за адресою: м. Березань, вул. Леніна,32.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Р. М. Лялик

Товариство з обмеже-
ною відповідальністю
Торгівельна фірма «РСК»
ЛТД, код 19082153, повідом-
ляє, що 30.12.2011 р. о 9.00 від-
будуться збори засновників за
адресою: Луганська обл., м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Хіміків, 27.

Первомайський міськрайонний
суд повідомляє, що слухання спра-
ви за позовом Бушинської Розалії
Максимівни до Дьяченка Олексан-
дра Валерійовича про визнання
особи такою, що втратила право
користування житловим приміщен-
ням, призначене на 1 грудня 2011 р.
о 10 годині.

Суддя Покотілова О. Г.

Київське дербі «Оболонь» — «Динамо»: домашня безвиграшна серія господарів налічує
вже десять матчів

Шановний читачу!
Нам дуже важлива Ваша думка щодо змісту газети, яку

Ви тримаєте в руках. Просимо Вас відповісти на ряд запи-
тань і висловити свої побажання стосовно змісту «Урядо-
вого кур’єра». Виріжте (або скачайте з сайту
ukurier.gov.ua) та надішліть заповнену анкету на адресу
редакції: 01008, Київ, вул. Садова, 1/14. Будемо вдячні за
співпрацю і сподіваємося на взаєморозуміння.

Оберіть і відмітьте одну або кілька варіантів відповідей.

Вкажіть,  будь ласка,  Вашу стать  
 чоловік  жінка

Ваш вік ________

Рівень освіти:
 вища  незакінчена вища
 середня  середня спеціальна

Зазначте,  будь ласка,  місце свого проживання
область_____________________________________
місто,  населений пункт_______________________

Який Ваш сімейний стан?
 одружені  неодружені

Скільки осіб мешкає разом з Вами? ______________

Що Вам подобається у нашій газеті?
 оформлення  тематика 
 публікація документів  інше

Яка тематика є найбільш цікавою для Вас:
 політика  економіка
 урядова документація  культура
 суспільне життя  освіта
 новини  закордонне життя
 інше _____________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Які теми,  на Вашу думку,  висвітлюються недостатньо?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Чи влаштовує Вас рівень публікацій газети?
 так  ні

Що саме Ви хотіли б поліпшити в «Урядовому кур’єрі»?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Що ви думаєте про нашу газету? 
Висловіть свою думку!



КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 листопада 2011 р. № 1186-р
Київ

Про внесення зміни до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 18 травня

2005 р. № 154 
Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від  18  трав-

ня 2005 р. № 154 «Про віднесення посад працівників Генерального штабу
Збройних Сил до відповідних категорій посад державних службовців»
(Офіційний вісник України, 2005 р., № 20, ст.  1083), доповнивши абзац
другий після слова «начальник» словами «головного управління,».

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 листопада 2011 р. № 1190-р
Київ

Питання Державної фінансової інспекції
Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів про можливість за-

безпечення Державною фінансовою інспекцією здійснення повноважень
та виконання функцій Головного контрольно-ревізійного управління, що
припиняється.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Ф
от

о 
O

ле
кс

ан
др

а 
Л

Е
П

Е
Т

У
Х

И

ракурс
www.ukurier.gov.ua29 листопада 2011 року, вівторок, № 222 15



www.ukurier.gov.ua УрЯдоВий КУр’єр16

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
ПогоДА нА ЗАВТРАоПИТУВАння «УК»

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 30 ЛИСТоПАДА

Oбласть Нiч        День
Київська +1  -4       +2   +7
Житомирська +1  -4       +2   +7
Чернiгiвська +2  -3       +1   +6
Сумська +2  -3         0   +5
Закарпатська -2  -7      +3   +8
Рiвненська +1  -4       +3   +8
Львiвська -2  -7       +4   +9
Iвано-Франкiвська -2  -7       +5 +10
Волинська +1  -4       +3   +8
Хмельницька +1  -4       +4   +9
Чернiвецька -2  -7       +5 +10
Тернопiльська -1  -6       +3   +8
Вiнницька 0  -5       +2   +7

Oбласть Нiч       День
Черкаська +1  -4       +1   +6
Кiровоградська +1  -4       +2   +7
Полтавська +2  -3       +1   +6
Днiпропетровська +1  -4       +2   +7
Oдеська +1  -4       +4   +9
Миколаївська +1  -4      +3   +8
Херсонська +2  -3       +2   +7
Запорiзька +2  -3       +1   +6
Харкiвська +1  -4        -1    +4
Донецька +2  -3        -1   +4
Луганська 0  -5        -2   +3
Крим -2  +3       +5 +10
Київ 0  -2       +4   +6

Засновник — кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (пiльговий)
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друк: тOВ «Мега-Полiграф»,  

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

Буський районний суд Львівської області викликає Мазурик Наталію
Ярославівну, останнє відоме місце проживання якої: с. Гутисько-Тур’ян-
ське Буського району Львівської області, як відповідача в цивільній
справі за позовом Приватного акціонерного товариства «МТС Україна»
про стягнення 433 грн 40 коп.

Судове засідання відбудеться об 11 год. 00 хвилин 02 грудня 2011 р.
в приміщенні Буського районного суду за адресою: м. Буськ, вул. Пар-
кова, 14 Львівської області.

З опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним
чином повідомленою про час та місце судового розгляду. У разі неявки
в судове засідання справу буде розглянуто за її відсутності на підставі
наявних доказів.

Суддя С. Р. Мельник

огоЛошЕнняАнонс

Завтра читайте в «Орієнтирі»

✓ Закон України «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо розгляду справ Верховним
Судом України»
✓ Закон України «Про внесення змін до Закону України

«Про Загальнодержавну програму «Питна вода України»
на 2006-2020 роки»
✓ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвер-

дження Технічного регламенту прогулянкових суден» 

ГОРМОН 
ЧОЛОВIЧОЇ СИЛИ 
ТА МОЛОДОСТI

Вiдомо, що рiвень тестостерону — гормону чо-
ловiчої молодостi та сили — знижується на 3-4
вiдсотки у рiк. В результатi послаблюється по-
тенцiя. Щоб позбавитись сексуальних проблем,
треба вживати малазiйський корiнь тонгкат,
який допомагає органiзму виробляти тестосте-
рон.

Тонгкат — рослина, дивовижна здатнiсть якої
змiцнювати чоловiче здоров’я, вiдома уже багато
вiкiв. Її називають «азiатською вiагрою». Препа-
рат на основi легендарного кореня назвали Тон-
гкат™ Алi Платинум. Вiн не є гормональним пре-
паратом, але пiдвищує рiвень тестостерону в ор-
ганiзмi у 4,5 раза! Таким чином Тонгкат™ Алi
Платинум омолоджує органiзм,  повертає чоло-
вiчу силу.

Препарат безпечний навiть при вживаннi з ал-
коголем. Тонгкат™ Алi Платинум не лише ефек-
тивний сексуальний стимулятор, а й надiйний
засiб збереження чоловiчого здоров’я. Вiн поси-
лює iмунiтет, покращує кровообiг, допомагає бо-
ротися з аденомою, простатитом, iнфекцiями се-
чостатевої сфери.

Пам’ятайте, вiкових обмежень для прийому
Тонгкат™ Алi Платинум не iснує!

Звертайтеся за телефонами консультативної
гарячої лiнiї. Нашi консультанти дадуть вiдпо-
вiдь на всi вашi запитання i допоможуть як-
найшвидше вiдновити потенцiю. «Швидка допо-
мога» для чоловiкiв: 0-800-503-088 (дзвiнок без-
коштовний зi стацiонарного телефону, з мобiль-
ного — за тарифами оператора), тел. у Києвi 
0-44-454-14-14. Конфiденцiйнiсть гарантується.
WWW.TONGKAT.UA

ОстеРігайтесЯ ПідРОбОк!
Не є лiкарським засобом. 

Висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи 
МОЗ України № 05.03.02-03/45179 вiд 01.07.2010 р.

РЕКЛАМА

Чи достатньо,  на Вашу думку,  коментарів фахівців до
публікацій у газеті?
 так  ні  коментарі взагалі не потрібні
 інше______________________________________

______________________________________________
______________________________________________

Чи влаштовує Вас обсяг і формат видання?
 можна зменшити
 можна збільшити
 все влаштовує

Як Ви вважаєте,  чи потрібні тематичні випуски в рам-
ках «Урядового кур’єра»? 
 так  ні
 інше______________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Якій проблематиці,  на Вашу думку,  слід приділяти
більше уваги?
 суспільно-політичній
 економічній
 юридичній
 національних меншин
 релігійній
 культурній
 сім’ї, дітей та молоді
 інше______________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Які сфери життя мають піддаватися критиці на сторін-
ках «Урядового кур’єра»?
 суспільне життя
 державне управління
 офіційні та публічні особи
 інше______________________________________

______________________________________________
______________________________________________

Чи маєте Ви бажання виступити на сторінках «Уря-
дового кур’єра»? Якщо так,  то з якою проблемою і у якій
ролі?
 так

______________________________________________
______________________________________________
 ні

Ви отримуєте газету 
 за передплатою
 купую в кіоску
 читаю на роботі
 інше _____________________________________

______________________________________________
______________________________________________

Шановні читачі! Нам дуже важлива Ваша думка. Ви-
ріжте (або скачайте з сайту ukurier.gov.ua) та надішліть
заповнену анкету на адресу редакції: 01008, Київ, вул.
Садова, 1/14. Усі Ваші побажання обов’язково будуть
враховані!

Анкета складена за участю магістрів 
спеціальності «Медіакомунікація» 

Інституту журналістики КНУ імені Т. Шевченка 

Редакція газети «Урядовий кур’єр»



Людмила ЩЕКУН, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У Нікіт-
ському ботанічному саду
проходить бал хризантем.
Цього року на святі квітів
можна побачити майже 300
сортів цієї рослини. Як роз-
повіла Наталя Смикова, на-
уковий співробітник бота-
нічного саду, цей захід
було започатковано у 1953
році, а ось перші 14 видів
хризантем з’явилися ще
1812-го.

Хризантеми, представ-
лені на виставці, як завжди,
вражають своєю багатою
палітрою: від білого до
темно-червоного,  ось
тільки синіх та блакитних
відтінків немає. Але як за-
певнила пані Наталя, це
справа часу, бо якщо вже
вивели блакитну троянду,
то буде і синя хризантема.
Адже за майже тритисячно-
літню історію існування
квітка значно змінила і
колір, і форму. 

Колись ця рослина була
лише жовтою, і називали її
«золота квітка» або
«сонце». Та й використо-
вували хризантему не для
подарункового букета, а
для їжі та лікування. Нині
сонячна квітка в усьому
світі налічує майже 15 тис.
сортів. Тому і дивують від-
відувачів виставки не
лише кольори, а й форми:
напівпухнасті, кулеподібні,
кучеряві, з пелюстками,
схожими на промінці
сонця.

До речі, цьогорічний бал
хризантем для ботанічного
саду унікальний за останні
50 років. Завдяки незвично
низькій температурі для
цього часу цвітіння хризан-
тем почалося пізніше
майже на місяць, тож раду-
ватиме відпочивальників
аж до початку грудня. Тож
ще є час зарядитися енер-
гією сонячної квітки і об-
рати королеву балу, від-
давши свій голос за най-
кращу хризантему.  

Бал «квітки сонця» у розпалі

Хризантеми вражають формами та кольорами
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