НІЧОГО НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ

телекур’єр

5

8

Чому узаконити
будівельний
самобуд сьогодні
не так уже
й просто

четвер, 14 СІЧНЯ 2016 РОКУ		

№7 (5627)

ЦІНА ДОГОВІРНА

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК: «Є можливість
для певного зменшення
цін на нафтопродукти
на автозаправних
станціях. Підкреслюю —
виключно ринковими
методами».

Гурток забере
дитину з вулиці
Фото Володимира ЗАЇКИ

ЦИТАТА ДНЯ

Прем’єр-міністр про публічність
і прозорість формування вартості пального
на автозаправних станціях

Програми
головних
телеканалів
України на
сторінках «УК»
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Зерновий прогноз
підвищено
ВИДИ НА ВРОЖАЙ. Виробництво зернових в Україні у поточному маркетинговому році підвищиться на 0,7% (до 60,3
мільйона тонн) порівняно з грудневим прогнозом, прогнозує
Міністерство сільського господарства США. Оцінку врожаю
фуражного зерна в Україні також підвищено порівняно з груднем — на 1,5% (до 33,3 мільйона тонн). Експорт кормового зерна очікується на рівні 20,13 мільйона тонн.
Прогноз урожаю пшениці не змінився — 27 мільйонів тонн, тоді
як експорт цієї культури, за оцінками USDA, в поточному маркетинговому році (липень 2015 — червень 2016) становитиме 15,5
мільйона тонн. Урожай кукурудзи в Україні, за січневими прогнозами USDA, становитиме 23,5 мільйона тонн, що на 2,2% більше,
ніж прогнозувалося в грудні. Обсяг поставок кукурудзи на зовнішні ринки очікується на рівні 15,5 мільйона тонн, повідомляє УНІАН.
А вітчизняне Міністерство аграрної політики та продовольства передрікає експорт зерна за підсумками поточного маркетингового року більш ніж 36 мільйонів тонн. Минулого періоду цей показник становив 34,8 мільйона тонн.

ЦИФРА ДНЯ

13,3 млрд доларів

становили на 1 січня золотовалютні
резерви України за попередніми даними
НБУ. Торік вони зросли на 77%

7
ПОЗАШКІЛЛЯ. Захоплення творчою справою готує школярів

до успішного майбутнього

Старий знайомий став агресивнішим

БЕРЕЖІТЬСЯ. За даними МОЗ, грип забрав цього року 25 життів, більшість померло

від відомого українцям штаму H1N1 «Каліфорнія»
Тетяна МОІСЕЄВА,
«Урядовий кур’єр»

З

початку епідемічного сезону на грип та ГРЗ в Україні перехворіло 2,2 мільйона
людей. Найбільше недужих на
Київщині, де заслабло 938 лю-

дей із 10 тисяч. Це майже вдвічі більше за середні показники по Україні. Багато хворіють
у столиці: 850 киян на 10 тисяч
жителів. Найменше недужих
на Закарпатті, в Тернопільській та Харківській областях,
повідомила журналістам ке-

рівник Українського центру
контролю та профілактики захворювань міністерства Любов
Некрасова.
Епідеміопоріг не перевищено,
проте фахівці дуже стурбовані
агресивністю вірусу. На сьогодні офіційно підтверджено, що

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080039

USD 2326.6758
EUR 2521.1859
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.0373
за 10 рублів

/

від грипу померло 25 чоловік:
п’ятнадцятеро — в Одеській області, семеро — на Вінниччині,
одна людина на Харківщині та
двоє — в Києві. «Зауважу, що
це офіційні цифри. Про те, що
таких випадків набагато більше,
повідомляють місцеві ЗМІ чи лі-

карі, але я озвучую лише офіційні цифри», — зазначила посадовець.
Цього сезону домінує відомий
українцям грип типу А «Каліфорнія» — вірус, котрий
панував під час пандемії
грипу в Україні.

встановлені Національним банком України на
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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 грудня 2015 р. № 1419-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2015 р. № 1305-р
Київ

Про погодження передачі нерухомого майна
у м. Кременчуці в державну власність
з віднесенням його до сфери управління
Міністерства внутрішніх справ

Про внесення зміни до пункту 1
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2014 р. № 1064
На часткову зміну абзацу другого пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 1064 «Про утворення комісії з
ліквідації Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних захворювань» затвердити головою комісії з ліквідації Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань заступника Міністра охорони здоров’я
Перегінця Ігоря Богдановича, увільнивши від виконання цих обов’язків
Єщенко Олену Григорівну.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про звільнення Драча С. В.
з посади першого заступника Голови
Державної архітектурно-будівельної
інспекції України
Звільнити Драча Сергія Васильовича з посади першого заступника Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України за угодою сторін (пункт 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України).
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 грудня 2015 р. № 1425-р
Київ

Про призначення Філончука В. В.
першим заступником Голови Державної
архітектурно-будівельної інспекції України
Призначити Філончука Валерія Васильовича першим заступником Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Звільнити Уманського Ігоря Івановича з посади першого заступника Міністра фінансів України з 31 грудня 2015 р. за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Внести зміну до пункту 125 плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна —
2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213, — із змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2015 р. № 761 (Офіційний
вісник України, 2015 р., № 60, ст. 1981), від 19 серпня 2015 р. № 893 та від
25 листопада 2015 р. № 1243, замінивши у підпункті 3 у графі «Строк виконання» слово «листопада» словом «грудня».
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

оголошення

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 грудня 2015 р. № 1424-р
Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про звільнення Уманського І. І.
з посади першого заступника
Міністра фінансів України

Про внесення зміни до пункту 125 плану
заходів з виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України
та Стратегії сталого розвитку
«Україна — 2020» у 2015 році



Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ та Кременчуцької міської ради (Полтавська область) щодо передачі будівель (літер
А, Ап, а, аг, аг1, аг2; Б, Бп, бг, бг1; В, Вп, вг, вг1, вг2; Г; Д, дг, дг1; Ж; З, Зп,
з, зг, зг1; И; К; Л; Н), споруд (№ 1 і 2), споруд зовнішніх інженерних мереж
та асфальтного покриття по вул. Гоголя, 2, у м. Кременчуці, розміщених
на земельній ділянці загальною площею 1,61 гектара, в державну власність
з віднесенням їх до сфери управління зазначеного Міністерства.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 грудня 2015 р. № 1422-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 грудня 2015 р. № 1334-р
Київ

реклама

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 грудня 2015 р. № 1426-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 грудня 2015 р. № 1423-р
Київ

Про призначення Озенбаш З. С.
заступником Голови Державної служби
України з питань Автономної Республіки
Крим та міста Севастополя

Про звільнення Шульмейстера В. Ю.
з посади першого заступника Міністра
інфраструктури України
Звільнити Шульмейстера Володимира Юрійовича з посади першого заступника Міністра інфраструктури України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

виклики до суду



реклама



Призначити Озенбаш Зарему Саффетівну заступником Голови Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

оголошення



виклики до суду

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, м. Тульчин Вінницької області)
викликає Петраш Максима Ігоровича, зареєстрованого за адресою: смт Кирнасівка Тульчинського району, вул. 50-річчя Перемоги, 2/11, Вінницької області;
Петраш Інну Григорівну, зареєстровану за адресою: смт Кирнасівка Тульчинського району, вул. 50-річчя Перемоги, 2/11, Вінницької області; Петраш Яну Вікторівну, зареєстровану за адресою: м. Погребище, вул. Жукова, 2, Вінницької
області, як відповідачів по цивільній справі №148/1686/15-ц за позовом ПАТ
«УкрСиббанк» (правонаступник ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія») до Петраш Максима Ігоровича, Петраш Інни Григорівни, Петраш Яни Вікторівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Судовий розгляд справи призначено на 13 год. 00 хв. 25.01.2016 року за
вищевказаною адресою.
В разі неявки відповідачів справу може бути розглянуто у їх відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання,
яке відбудеться 26 січня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак,
вул. Леніна, буд. 28, Доценка Василя Анатолійовича, Доценка Анатолія Анатолійовича, останнє відоме місце проживання яких: Донецька область, смт Старобешеве, вул. Гоголя, 47, в якості відповідачів за первісним позовом та позивачів за
зустрічним позовом та ТОВ «Волот», яке знаходиться за адресою: м. Донецьк,
вул. Молодих Шахтарів, б.86 А, офіс 9, в якості третьої особи в цивільній справі №
328/3859/15-ц за позовом ПАТ «Піреус Банк МКБ» до Доценка Василя Анатолійовича, Доценка Анатолія Анатолійовича, третя особа: ТОВ «Волот» про стягнення заборгованості за кредитним договором та зустрічною позовною заявою
Доценка Анатолія Анатолійовича до ПАТ «Піреус Банк МКБ» про визнання припиненим договору поруки.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області повідомляє, що цивільна справа № 2/243/159/2016 за позовом Стахової Р.В. до Под’яблонської
М. А., Качарова В., Колеснік М. Л., за участю третьої особи Центру надання
послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування міст Селидове, Новогродівка, Димитрове, Красноармійськ та Красноармійського району, призначена до розгляду на 20.01.2016 р.
о 09-30 год. за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх). Явка відповідачів:
— Под’яблонської Марини Анатоліївни, зареєстрованої: м. Горлівка Донецької обл., пр. Перемоги, 100-68 — є обов’язкова.
— Качарова Віталія, зареєстрованого: м. Горлівка Донецької обл.,
с. П’ятихатка, вул. Степова, 8 — є обов’язкова. При собі мати паспорт.

Суддя С. В. Ковганич

Суддя Погрібна O. M.

Суддя Руденко Л. М.

Василівський районний суд Запорізької області
викликає Бертієва Алі Рухмановича, 19 січня 1979
року народження, в судові засідання, по кримінальному провадженню № 1-кп/311/342/2015 за обвинуваченням Бертієва Алі Рухмановича у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, які
відбудуться 15 лютого 2016 року о 10 год., 22 лютого 2016 року о 10 год. та 31 березня 2016 року о
15 год. в приміщенні суду за адресою: вул. Радянська, 2, м. Василівка, Запорізька область, зал № 2.
Суддя Кочева І. В.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає Гаєвську Олену Анатоліївну, 16 липня 1984
року народження, як відповідача у справі за позовом
Поповіченко Олени Василівни до Гаєвської Олени
Анатоліївни про стягнення боргу за розпискою у судове засідання, яке призначене на 26 січня 2016 року
о 09 год. 30 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 B. C. Сердинський

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області викликає в судове засідання Гаврилюка Едуарда
Анатолійовича, Гаврилюк Олену Сергіївну, як відповідачів по цивільній справі № 274/5121/ 15-ц за позовом Гаврилюк Олесі Іванівни до Гаврилюка Едуарда
Анатолійовича, Гаврилюк Олени Сергіївни про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, яке відбудеться 2 лютого 2016 року о 10.00 год. в приміщені
суду за адресою: 13312, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Житомирська, 30а.
В разі неявки відповідачів цивільна справа буде розглядатися за їх відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Стратіус Роман Леонідович викликається в судове
засідання як відповідач для розгляду цивільної
справи за позовом Миргородської Маріанни Семенівни до Стратіуса Романа Леонідовича про стягнення боргу за договором позики о 12 год. 45 хв. 18
січня 2016 року в Шевченківський районний суд м.
Києва (м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 401).
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку неявки справа буде
розглянута за його відсутності.
Суддя І. О. Макаренко

Дружківський міський суд Донецької області викликає як
відповідачів Хмеленко Тетяну Володимирівну, 05.02.1981
р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул.
Клайпеди, 4-2, та Бєлиха Романа Валерійовича, 15.04.1980
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Желанне, вул. 50-річчя СРСР, 100Г, по
справі за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
до Хмеленко Тетяни Володимирівни, Бєлиха Романа Валерійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, в судове засідання, яке відбудеться 11 лютого 2016
року о 16.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька
обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове
засідання суд розглядатиме справу у відсутності відповідачів за наявними у справі доказами.

Шишацький районний суд Полтавської області викликає як відповідача Смаль Тетяну Ваммірівну, останнє відоме місце проживання: квартира № 3 по вулиці
Жовтнева, будинок № 40, в селі Яреськи Шишацького
району Полтавської області, у судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Смаль Т. В. про стягнення заборгованості по кредитному
договору.
Судове засідання призначено на 05 лютого 2016 року
о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Полтавська обл., смт Шишаки, вул. Партизанська, 6.
Явка до суду є обов’язковою. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причину неявки.

Макарівський районний суд Київської області в цивільній справі №370\2192\15-ц за позовом Ткаченко
Олени Аркадіївни до Полякової О. А. та інших громадян
про витребування майна (земельних ділянок) з чужого
незаконного володіння викликає у судове засідання, яке
відбудеться 18 січня 2016 року о 10 год. 00 хв. відповідача Чайковську-Тарликову Віру Анатоліївну, останнє відоме місце проживання: місто Володарськ-Волинський
Житомирської області, вулиця Тарасівська, 19; відповідача Полякову Олену Анастасіївну, останнє відоме місце
проживання: село Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, вулиця Озерна, 34;
відповідача Герасимчука Костянтина Андрійовича, останнє відоме місце проживання: місто Боярка КиєвоСвятошинського району Київської області, вулиця
Молодіжна, 12/2, кв.314 (гуртожиток); відповідача Гриня
Сергія Івановича, останнє відоме місце реєстрації: місто
Київ, вулиця Бударіна, 3 а, кв.26; відповідача Микулевича Олександра Вікторовича, останнє відоме місце проживання: Дніпропетровська область, місто Павлоград,
вулиця Поштова, 28, кв.4.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа
буде розглянута за їх відсутності за наявними матеріалами справи. Судове засідання відбудеться в приміщенні
Макарівського районного суду Київської області за адресою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 35, кабінет № 1.

Суддя Т. Л. Панова

Суддя В. В. Рябченко

Суддя М. Ю. Устимчук

Суддя О. Л. Хавронюк

Приморський районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання на 18 січня 2016 року на 08 годину 30 хвилин (за адресою:
Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Леніна, буд.26, каб.15, зал № 2) в
якості відповідача Костіхіну Олену Михайлівну по цивільній справі
№2/326/772/2015 (№326/1811/15-ц) за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до неї про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані дату та час,
справу буде розглянуто за його відсутності.
Суддя Стріжакова Т. В.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області (м. Славута, вул. Я.Мудрого, 48а, Хмельницької обл.) викликає на 09 годину 00 хвилин 28 січня 2016 року,
резервна дата на 09 годину 00 хвилин 09 лютого 2016 року, як відповідача Ткаченка Володимира Івановича, 30.06.1982 року народження, по цивільній справі №
682/3388/15-ц за позовом Мазур Аліни Петрівни до Ткаченка Володимира Івановича про визнання батьківства та стягнення аліментів на утримання дитини.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися за його відсутності на підставі зібраних по справі доказів. При публікації оголошення про виклик до суду відповідач вважається повідомленим про час і місце
розгляду справи.

Кам’янський райсуд Черкаської області повідомляє про проведення
судового засідання по цивільній справі за позовом Магай Галини Вікторівни в інтересах малолітнього Магай Віктора Максимовича до Селезньова Максима Євгенійовича, третя особа Кам’янська РДА, як орган
опіки та піклування, про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 25 січня 2016 р. о 09 год. 30 хв. в приміщенні Кам’янського райсуду за адресою: м. Кам’янка Черкаської області, вул. Пушкіна, 45. Явка
відповідача Селезньова М. Є. в судове засідання обов’язкова.
Суддя Мацюк Ю. І.
Суддя Романова Н. Г.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Сисоєву Евеліну Павлівну як відповідачку по цивільній справі № 2/756/5997/15 за позовом
Сисоєва Олексія Володимировича до Сисоєвої Евеліни Павлівни про
стягнення аліментів, у судове засідання на 15 лютого 2016 р. о 10.00
год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 27, суддя Луценко
О. М.
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.

Горін Андрій Анатолійович викликається до Фастівського міськрайонного
суду Київської області, як відповідач в цивільній справі за позовом Коваленко Ольги Вікторівни до Коваленка Віктора Івановича, Горіна Андрія Анатолійовича, третя особа: Горін Максим Андрійович, відділ реєстрації актів
цивільного стану Фастівського міськрайонного управління юстиції Київської
області про виключення запису з актового запису про народження дитини,
внесення змін до актового запису про народження дитини. Судове засідання
відбудеться о 12 годині 00 хвилин 18 січня 2016 року в приміщенні суду за
адресою: 08500, м. Фастів, вул. Радянська, 25.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області
знаходиться цивільна справа за № 310/9831/15-ц за позовом ПАТ «АльфаБанк» до Пташка Валерія Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 16 січня 2016
року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 501. Суддя
Петягін В. В., тел. (06153) 3-63-75.
Суд викликає Пташка Валерія Миколайовича як відповідача. Явка до суду
є обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься за наявними матеСуддя Чернишова Є. Ю. ріалами.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
Фото Володимира ЗAЇКИ

фотофакт

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 15 СІЧНЯ

ЯК КОЛЯДНИКІВ ЗУСТРІНЕШ… Народ без традицій не живе, а животіє. А коли втрачає свої, йому вбивають у голову чужі.
Тож, свято оберігаючи усі народні звичаї, мову, віру, ідеали предків, ми передовсім фундаментуємося як нація. Здавна у період
народження Сина Божого й Нового року на українських землях
колядники і щедрувальники ходять від хати до хати. З набуттям
державності охочіше почали пускати провісників доброї новини
й до установ. «Урядовий кур’єр» пишається тим, що з перших

років заснування газети вертепи і маланки жодного разу не оминали нашої редакції. Бажали нам і читачів, і тиражів, і високої
зарплати. Ось і цього разу на порозі Щедрого вечора завітав до
редакційного офісу з найкращими побажаннями веселий гурт.
Щедрий вечір! Добрий вечір! Добрим людям на здоров’я! На
весь наступний рік!
Ідіть дослухайтеся, чи не співають і під вашими вікнами. Та не
проґавте — пустіть щастя в хату!

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
День
-7 -12 -1 -6
-5 -10 +1 -4
-7 -12 -2 -7
-9 -14 -3 -8
0 -5 +2 -3
-2 -7 +2 -3
-2 -7 +2 -3
-2 -7 +2 -3
-2 -7 +2 -3
-2 -7 +2 -3
-2 -7 +2 -3
-2 -7 +2 -3
-4 -9 +1 -4

ТУРБОТА. В Миколаєві відкрили готель та запровадили
таксі для домашніх улюбленців. Необхідність надання таких послуг назріла давно і попит на них у жителів міста є.
Адже часто трапляються ситуації, коли господарям необхідно їхати у відрядження чи
на відпочинок, робити капі-

тальний ремонт квартири, а
знайти тимчасову оселю для
собаки чи кішки складно.
Проблеми виникають і при
перевезенні тварин, таксисти
часто відмовляють у такій послузі господарям тварин. За
вирішення питань взялася
любителька тварин, жителька
міста Кіра Жилкіна. Вона з
приятелями
облаштували
своєрідний готель для домашніх улюбленців на базі

харчування і створення умов
утримання для кожного вихованця. Звісно, перебування в
готелі не безкоштовне, та
плата символічна. А для перевезення тварин використовуються кілька спеціально обладнаних машин. Причому
транспортування здійснюється як по місту, так і в межах
області. Тож відтепер домашні улюбленці отримують цивілізовані послуги.

Миколаївського кінного клубу. Тепер, якщо людині потрібно на якийсь час прилаштувати собаку, тут раді надати допомогу та забезпечити
чотириногих вихованців усім
необхідним. У цей комплекс
входять вольєрне і домашнє
утримання, вигул собак без
повідця на огородженій території, цілодобове спостереження з боку професійних
працівників,
індивідуальне

Фото автора

На лід виходять сільські хокеїсти
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
ШАЙБУ! Село Сваркове
Глухівського району вважається одним з віддалених на
Сумщині. Однак лише географічно. Насправді тут цілорічно вирує культурномистецьке, молодіжне, спортивне життя.
Ось і днями в центрі населеного пункту відкрили розкішний хокейний майданчик,
який став справжньою окрасою села і неоціненним подарунком як для місцевих
юних та дорослих прихильників здорового способу
життя, так і жителів навколишніх населених пунктів.
До речі, ковзанка — єдина в
районі та одна з небагатьох
у селах Сумщини.
Як зазначив тимчасовий
виконувач обов’язків голови
Глухівської районної державної адміністрації Володи-

Хокейні баталії в Сварковому стануть регулярними

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

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

Нiч
-7 -12
-6 -11
-7 -12
-7 -12
-2 -7
-3 -8
-2 -7
-2 -7
-7 -12
-3 -8
-3 -8
0 -5
-8 -10

День
0 -5
0 -5
0 -5
0 -5
+1 +6
-2 +3
+2 -3
+2 -3
-2 -7
0 -5
0 -5
+3 +8
-2 -4

Укргiдрометцентр

Таксі для чотирилапих замовляли?
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

мир Картавий, це вдалося
зробити завдяки ентузіазму
Сварківського сільського голови Юрія Матвієнка, за підтримки працівників сільської
ради і місцевої молоді.
За словами Юрія Матвієнка, будівництво майданчика
тривало майже два роки,
для чого використано 40 тисяч гривень бюджетних та
залучених коштів. Він подякував за допомогу регіональному директорові в
Сумській
області
ТОВ
«РОСТОК-ХОЛДИНГ» Миколі Козлову, директорові
ПП «Аграрні інвестиції»
Олексію Жибику та депутату районної ради Анатолію
Капельку.
На відкритті майданчика
відбувся святковий січневий
турнір, участь у якому взяли
чотири команди дорослих, а
незабаром на ньому планують провести чемпіонат Глухівського району з хокею.

Побільшало надій
на мирне дитинство
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
З НОВОНАРОДЖЕНИМИ! У новорічну ніч та перший день 2016го у Маріуполі з’явилися на світ вісім дітей, із яких шість — дівчатка.
За давніми народними прикметами, подібне співвідношення дає
підстави сподіватися про настання давноочікуваного миру. На «дівчачу» особливість новорічної демографії звернув увагу і Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, який започаткував нову
традицію і відвідав пологові будинки, особисто привітавши ті молоді
подружжя земляків, які стали батьками у першу добу року. «Така
перевага — чітка ознака того, що наше місто чекає мир, порядок і
благополуччя. А ми тепер просто зобов’язані збудувати для наших
дітей найкраще місто на землі», — зазначив він. Принагідно керівник приморського міста проінспектував рівень матеріального забезпечення місцевих пологових будинків та озвучив наміри щодо
подальшого розвитку галузі охорони здоров’я. Насамперед, за його
словами, йдеться про заплановані у поточному році ремонти низки
лікувальних закладів та оновлення їх матеріально-технічної бази.

Джип сепаратистів
«заговорив» українською
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
СПІЛЬНА СПРАВА. Черговий гуманітарний вантаж відправили
вінничани в зону АТО. Волонтери повезли нашим військовим запчастини для автомобілів, акумулятори, продукти харчування, медикаменти, одяг тощо — загалом 2,5 тонни необхідних речей, які
зібрали небайдужі краяни. «Ми вдячні всім, хто долучився до збору гуманітарного вантажу. Багато допомагає й міська рада, особливо пальним, миючими засобами. У цій справі дуже важлива
злагоджена робота», — сказав волонтер Андрій Нечипорук.
У зону АТО також відправили позашляховик сепаратистів, який
у Вінниці відремонтували. «Цей джип відвоювали у сепаратистів
у населеному пункті Щастя хлопці з «Айдара». У нього був пошкоджений двигун, передній міст та гальмівна система. Працівники СТО «Оскар» зробили двигун, ми своїми силами зробили
гальма, ходову та відремонтували передній редуктор. Тепер позашляховик веземо назад у батальйон, щоб служив українським
військовим», — розповів волонтер Олександр Кривак.
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