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У Конотопі 48 сімей
військовослужбовців
одержали чудовий новорічний
подарунок — квартири в
новому будинку

Закон України
«Про споживче
кредитування»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 4 СІЧНЯ 2017 РОКУ

№1 (5870)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ:
«На заваді
отримання американської
летальної зброї
залишається позиція
президента США. Тому
зміни в Білому домі дають
змогу по-новому
поглянути
на це питання».

Тому — дам,
а цьому — не дам
Фото з сайту zik.ua

ЦИТАТА ДНЯ

Посол України у Вашингтоні про перспективи надання
нашій державі озброєння

Австрійський міністр
побачив АТО на власні очі
НАЦБЕЗПЕКА. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та чинний голова ОБСЄ, міністр європейських, інтеграційних та
закордонних справ Австрії Себастьян Курц відвідали контрольнопропускний пункт в’їзду/виїзду «Харчовик» у Донецькій області.
Про це йдеться у повідомленні вітчизняного МЗС у Twitter. Міністрів супроводжували спостерігачі Спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ та українські військові. Метою візиту дипломатів на
Донбас було ознайомлення глави МЗС Австрії, яка з 1 січня розпочала головування в ОБСЄ, зі станом імплементації мінських домовленостей та ситуацією в регіоні, зумовленою воєнною агресією
Росії, а також реалізацією доброчинних проектів за участю австрійських гуманітарних організацій.
Павло Клімкін та Себастьян Курц обговорили перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу
СММ ОБСЄ на Донбасі, що дасть змогу підвищити ефективність
моніторингу в регіоні та верифікацію виконання мінських домовленостей.

ЦИФРА ДНЯ

100 000
киян та гостей столиці зустрічали Новий
2017 рік на Софійській площі
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БУРШТИНОВІ ВІЙНИ. Доки парламент зволікає з ухваленням

закону щодо видобутку сонячного каменю, на Рівненщині
знову неспокійно

Вакансії дедалі частіше шукають
через інтернет
РИНОК ПРАЦІ. Найвищі зарплати платять ІТ-шникам та… викладачам китайської мови
Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ротягом року, що минув,
«Урядовий кур’єр» неодноразово розповідав про стан

П

ринку праці в країні: про
здобутки, новації та проблеми у цій сфері. Основним
джерелом інформації, і це
зрозуміло, були зазвичай
офіційні органи — Мінсоцпо-

літики та Державна служба
зайнятості.
Проте щоб бути повністю
об’єктивними, підбити підсумки року минулого та окреслити
перспективи
на

майбутнє, ми звернулися до
фахівців недержавних організацій, пов’язаних із праце влаштуванням українців. Їхні
дані та думки з цього приводу,
звісно, можуть відрізнятися

від офіційної статистики. Але,
напевно, саме така неофіційна
інформація з інтернету
та інших джерел найбільш реально відображає сучасний стан справ.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 30 грудня 2016 року
4 820103 080022

USD 2719.0858
EUR 2842.2604
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 4.5113
за 10 рублів

/ AU 311580.04

AG 4366.85
PT 244445.81
за 10 тройських унцій

PD 183538.29
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УРЯДОВий КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2016 р. № 1022
Київ

Про затвердження Порядку визначення
граничного розміру витрат на оплату
послуги з управління багатоквартирним
будинком, витрат на управління
багатоквартирним будинком, виходячи
з якого надаються субсидії населенню
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з
управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1022
ПОРЯДОК
визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління
багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком,
виходячи з якого надаються субсидії населенню
1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку граничного розміру витрат на оплату
послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквар-
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тирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню для відшкодування
таких витрат (далі — граничний розмір витрат).
Дія цього Порядку поширюється на управителів багатоквартирного будинку (далі
— управитель), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — об’єднання співвласників), житлово-будівельні (житлові) кооперативи (далі — кооперативи), громадян, які проживають у багатоквартирних будинках, гуртожитках та які
оплачують послугу з управління багатоквартирним будинком за відповідними цінами
або відшкодовують витрати на управління багатоквартирним будинком згідно із затвердженими в установленому порядку внесками/платежами.
2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах
(у разі їх створення) рад (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту
населення) визначають граничний розмір витрат відповідно до вимог цього Порядку.
3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
внески/платежі на управління багатоквартирним будинком — визначений загальними зборами об’єднання співвласників, кооперативу розмір внесків/платежів, що
спрямовуються на відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком;
послуга з управління багатоквартирним будинком — результат діяльності управителя щодо забезпечення належного утримання та ремонту спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належних умов проживання і
задоволення господарсько-побутових потреб;
ціна на послугу з управління багатоквартирним будинком — грошовий вираз вартості надання управителем одиниці послуги (з розрахунку за 1 кв. метр) з управління
багатоквартирним будинком, що зазначена у договорі з управителем.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку».
4. Субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком надаються виходячи з розміру ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком для відповідного будинку, але не більше граничного розміру
витрат, визначеного відповідно до вимог цього Порядку.
Управитель протягом двох тижнів з дня підписання договору про надання послуги
з управління багатоквартирним будинком (або змін до нього) повідомляє структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про розмір ціни на послугу
з управління багатоквартирним будинком, визначеної для відповідного будинку, а
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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів
АТ «ДЕЛЬТА БАНК»
на електронних торговельних майданчиках:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»
Номер лоту:
№№ Q3900832126b1073- Q3900832126b1078
Коротка назва лоту:
Права вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
Місце проведення аукціону:
Дата проведення аукціону:
07 лютого 2017 р.
Буде надано організатором торгів.
Час проведення аукціону:
Детальна інформація по лоту (параметри, забезпечення, початкова
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/
ціна, правила участі в аукціоні):
ТОВАРНА БІРЖА «ПОЛОНЕКС»
Номер лоту:
№№ Q3920542926b1089,Q3920542926b1090
Коротка назва лоту:
Права вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
Місце проведення аукціону:
Дата проведення аукціону:
07 лютого 2017 р.
Буде надано організатором торгів.
Час проведення аукціону:
Детальна інформація по лоту (параметри, забезпечення, початкова
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/8632-0702
ціна, правила участі в аукціоні):
Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Проперті Групп»
Номер лоту:
№№ Q3492564226b1079-Q3492564226b1088
Коротка назва лоту:
Права вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
Місце проведення аукціону:
Дата проведення аукціону:
07 лютого 2017 р.
Буде надано організатором торгів.
Час проведення аукціону:
Детальна інформація по лоту (параметри, забезпечення, початкова
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/
ціна, правила участі в аукціоні):



також надає інформацію про систему оподаткування, на якій він перебуває (загальна
чи спрощена), із зазначенням розміру відповідного податку, що ним сплачується.
5. Громадянам, які проживають в багатоквартирних будинках та гуртожитках, в
яких створено об’єднання співвласників, у багатоквартирних будинках кооперативів,
субсидії для відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком надаються виходячи з внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком, але
не більше граничного розміру витрат, визначеного відповідно до цього Порядку.
Об’єднання співвласників, кооператив повідомляють структурному підрозділу з
питань соціального захисту населення про розмір внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком протягом місяця з дня проведення загальних зборів, на
яких прийнято рішення про затвердження розміру внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком.
6. Граничний розмір витрат визначається за такою формулою:

де Вгрн — граничний розмір витрат, гривень за 1 кв. метр;
ЗПмін — законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати на відповідну дату, гривень;
0,1 — коефіцієнт середнього по Україні розміру витрат домогосподарств на утримання житла;
48,87 — середній розмір загальної площі житла на одне домогосподарство одержувачів субсидій у багатоквартирних будинках, кв. метрів.
Граничний розмір витрат, визначений відповідно до цього пункту, збільшується на
величину податку на додану вартість або єдиного податку при наданні послуги з управління багатоквартирним будинком управителями, які є платниками відповідного
податку.
7. Граничний розмір витрат перераховується за умови зміни на законодавчому
рівні розміру мінімальної заробітної плати або зміни системи оподаткування для відповідного управителя.
У разі зміни системи оподаткування управитель протягом десяти днів зобов’язаний
поінформувати про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення
для проведення відповідних перерахунків граничного розміру витрат.
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У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знаходиться цивільна справа за позовом Коваленка Аркадія Васильовича до Коваленко Галини
Миколаївни, Коваленка Віталія Аркадійовича про визнання
осіб такими, що втратили право користування житловим
приміщенням. Суд викликає в якості відповідачів по вказаній
справі Коваленко Галину Миколаївну та Коваленка Віталія
Аркадійовича, останнє відоме місце проживання та реєстрації: Київська область, м. Бровари, вул. Білодубровна, буд. 2,
кв.4.
Розгляд справи відбудеться о 10 год. 00 хв. 09 лютого
2017 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відповідачів дана
справа буде розглянута за їх відсутності.

Пирятинський районний суд Полтавської області викликає Подлобного Олексія Володимировича (останнє
відоме місце проживання; вул. Єлени, 5, кв. 3, м. Пирятин) як відповідача за позовом Подлобної Я. С. до
Подлобного О. В. про позбавлення батьківських прав
на 09.00 10.01.2017 року за адресою: м. Пирятин,
вул. Соборна, 41, Полтавська область.
У разі неявки в судове засідання відповідача
Подлобного Олексія Володимировича справа буде
розглянута у його відсутність. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Н. М. Петришин
Суддя Н. В. Нагорна

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/2704/16-ц за позовом Степченкової Юлії Іванівни до
Степченкова Миколи Володимировича про розірвання
шлюбу.
Судове засідання відбудеться 18.01.2017 року о 13-30
год. (резервна дата 01.02.2017 року о 13-30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Степченков Микола Володимирович, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Зарічний, буд. 1-А, кв. 63.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Майструк Оксану Григорівну у судове засідання як відповідача у справі за позовом Полгуєва Євгенія Олександровича до
Томчука Володимира Володимировича, Майструк Оксани Григорівни, третя особа: Полгуєва Людмила Борисівна про виселення, яке призначене на 01 лютого 2017 року об 11 год. 00 хв.
і відбудеться за адресою: Київська область, м. Васильків, вул.
Шевченка, 8, кім. 201, суддя Орда О. О.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин, судове засідання буде проведено у Вашу
відсутність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається
Суддя О. Ю. Максименко повідомленим про час і місце розгляду справи.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової
Н. І. знаходиться цивільна справа № 310/6775/16-ц за позовом Подорожного Віктора Олексійовича до приватного акціонерного товариства
«Філдес України» про захист прав споживачів, визнання договору недійсним та стягнення грошових коштів.
Розгляд справи призначено на 27.01.2017 року на 13-00 год. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Черткова Н. І.,
тел. 3-63-75.
Суд викликає як відповідача Приватне акціонерне товариство «Філдес України».
У разі неявки представника відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться цивільна
справа №310/6964/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT
«Дельта Банк» Кадирова В.В. до Антонова Володимира Сергійовича, Антонової Любові Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 16.02.2017 р. об 11 годині 00 хвилин в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А.,
тел. (код 06153)3-55-31.
Суд викликає Антонова Володимира Сергійовича, Антонову Любов Олександрівну як відповідачів.
Явка відповідачів до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідачів
справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по справі № 409/2729/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бондаренко Наталії Валеріївни, Сучиліна Романа В’ячеславовича
про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 03.02.2017 року о 15:00 год. (резервна дата
на 07.02.2017 року о 15:00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка 2.
Викликається відповідач Бондаренко Наталія Валеріївна, адреса: Луганська область, м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграду, буд. 7, кв. 32.
Викликається відповідач Сучилін Роман В’ячеславович, адреса: Луганська
область, м. Луганськ, вул. Нечуя-Левицького, буд. 24.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності
за наявними доказами.

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Петрука Романа
Олександровича, 1981 року народження, який значиться зареєстрованим за адресою: с. Колодязне, вул. Сонячна (колишня Центральна), буд. 52 Дворічанського
району Харківської області, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 618/709/16-ц, провадження № 2/618/285/16 за позовом Петрук Анастасії Ігорівни до Петрука Романа Олександровича про розірвання шлюбу, призначене на
16 січня 2017 року о 09-00 год. Судове засідання відбудеться в залі № 1 приміщення Дворічанського районного суду Харківської області за адресою: смт. Дворічна, вул. Осіння, 1, Дворічанського району Харківської області.
За неможливості явки, відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без поважних причин, неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних доказів із постановленням заочного рішення.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає:
— Мікрюкова Валерія Анатолійовича, Мікрюкову Надію Олексіївну як відповідачів в судове засідання по цивільній справі № 426/7000/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Мікрюкова Валерія Анатолійовича, Мікрюкової
Надії Олексіївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 11 січня 2017
року об 11-30 год.
— Бобришева Євгенія Миколайовича, Стецюка Сергія Володимировича,
Стецюк Юлію Олександрівну, Бобришеву Наталію Юріївну як відповідачів в
судове засідання по цивільній справі № 426/7007/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Бобришева Євгенія Миколайовича, Стецюка Сергія Володимировича, Стецюк Юлії Олександрівни, Бобришевої Наталії Юріївни про
стягнення заборгованості, що відбудеться 11 січня 2017 року о 10-30 год.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове засідання
як відповідача Ковалюк (Валігурську) Наталію Анатоліївну, 19.03.1984 року народження (останнє відоме місце проживання с. Чернятка Бершадського району
Вінницької області) по цивільних справах № 126/3080/16-ц та №126/3082/16-ц за
позовом Ковалюка Віталія Петровича до Ковалюк (Валігурської) Наталії Анатоліївни, про розірвання шлюбу та за позовом Ковалюк Розалії Анатоліївни до Ковалюк (Валігурської) Наталії Анатоліївни за участю третьої особи, що не заявляє
самостійних вимог Шляхівської сільської ради про визнання особи такою, що
втратила право користування житлом.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька обл.) о 13:30 годині
24.01.2017 року.
У разі неявки сторони справи будуть розглянуті за відсутності відповідача за
наявних у справі доказів.

Суддя Є. А. Рябоконь

Суддя Л. М. Осіпенко

Суддя Хмель Р. В.

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя Донецької області
(87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за
позовом Чернишової Тетяни Анатоліївни до Чернишова Олександра
Володимировича про позбавлення батьківських прав, третя особа:
Служба у справах дітей Маріупольської міської ради.
Відповідач Чернишов Олександр Володимирович викликається
судом на 11-00 год. 16 січня 2017 року в кабінет № 204 для участі у
розгляді справи по суті.
Чернишову Олександру Володимировичу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідача Чернишова Олександра Володимировича в судове засідання він повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Т. В. Давидовська
Суддя Копилова Л. В.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Баштову Надію
Андріївну та Баштового Владислава Володимировича як відповідачів у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ №420/2184/16-ц (провадження
№2/420/1032/16) за позовом Баштового Артема Володимировича до Донцівської
сільської ради Новопсковського району Луганської області, Баштової Надії Андріївни, Баштового Владислава Володимировича про встановлення фактів, що мають
юридичне значення, та визнання права власності на спадкове майно в порядку
спадкування за законом, третя особа — Відділ Держгеокадастру у Новопсковському районі Луганської області, яке відбудеться 23 січня 2017 року о 09 год.
30 хв. (резервна дата судового засідання 25 січня 2017 року о 09 год. 30 хв.) в
приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28,
смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку Державний Ощадний банк України
в особі філії — Донецьке обласне управління AT Ощадбанк до Кириченко Лариси
Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі 219/11327/2016-ц Кириченко Лариса Анатоліївна 21 квітня
1970 року народження зареєстрована та проживає за адресою, вказаною в позовній заяві: 86430, Донецька область, смт Єленівка, провулок Береговий, буд.
3, викликається на 12 січня 2017 року на 10 годину 00 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачу по даній справі 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 відсутність.

У Подільському районному суді м. Києва 14 лютого 2017 року об 11 год.
00 хв. під головуванням судді Богінкевич С. М. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Панченка Анатолія Івановича до Шевченко Тамари Володимирівни, Дяченко Ольги Володимирівни, Смоляр Олексія Миколайовича, Смоляр Максима Миколайовича, третя особа: Комунальне
підприємство «Введенське Подільського району м. Києва» про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок залиття квартири.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання обов’язкова.

Суддя Полєно B. C.

Суддя P. P. Потапенко

Ленінський районний суд м. Запоріжжя (м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, б. 1/2) викликає

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що
у судове засідання як відповідача Петік Ганну Сергіївну у справі за позовом Петік Романа Юрійовича 26.12.2016 року було винесено рішення
про визначення місця проживання малолітньої дитини, яке призначено на 02 лютого 2017 року на по цивільній справі № 409/2447/16-ц за
заявою Тараканової Наталії Петрівни
12 год. 00 хв. (кабінет №6, суддя Дубина Л. А.).
про встановлення факту родинних відносин, яким вимоги заяви задоволено
У разі неявки відповідача у судове засідання справа розглядатиметься у його відсутність за нау повному обсязі.

явними у справі доказами.

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

Суддя Максименко О. Ю.
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оголошення
Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Радянська, буд. 39 а) розглядає цивільні справи за
позовом ПАТ«Укрсоцбанк» до Помельнікової Галини
Владиславівни, Загребельної Ольги Василівни,
Долгова Юрія Вікторовича про стягнення заборгованості.
Відповідачі:
Помельнікова Галина Владиславівна, 03.09.1958
року народження, останнє відоме місце проживання
якої: Донецька обл., м. Зугрес, вул. Пушкіна, 8;
Загребельна Ольга Василівна, 10.01.1978 року народження, останнє відоме місце проживання якої:
Донецька обл., м. Зугрес, вул. Фрунзе, 7;
Долгов Юрій Вікторович, 17.01.1961 року народження, останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Героїв Сталінграда,
буд. 2, кв. 100, викликаються до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як відповідачі по цивільним справам.
Судове засідання відбудеться 12.01.2017 року о
08:00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька
область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська),
39А. У разі неявки відповідачів до суду справу буде
вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.
Суддя С. А. Притуляк

Апеляційний суд Київської області викликає в судове
засідання відповідачів Данилишину Ганну Олексіївну,
Прокопенко Тетяну Петрівну, Шкільнюка В’ячеслава
Леонідовича, Магдалюка Олексія Віталійовича, Антонюка Петра Олександровича, Курсакова Олександра
В’ячеславовича, Малюка Михайла Анатолійовича, Ярошенка Андрія Івановича, Шелю Ганну Михайлівну, Суховик Ірину Михайлівну, Гаврилюк Маргариту Олегівну,
Карпенка Євгена Ігоровича, Сьомку Ігоря Володимировича, Новоградського Олега Вікторовича, Корецьку Світлану Валентинівну, Пєшого Олексія Валерійовича, ПП
«Нерухомість Ірпеня», ТОВ «ФРЕШ ЛТД», Ксенофонтова
Івана Олександровича, Лободу Юлію Анатоліївну, Антонюк Наталію Володимирівну, третю особу ОК «Житловобудівельний кооператив «Зелений гай» по справі
№ 367/1367/14-ц за апеляційною скаргою прокурора Київської області на рішення Ірпінського міського суду Київської області від 18 серпня 2016 року у справі за
позовом прокурора м. Ірпеня Київської області в інтересах держави до Ірпінської міської ради Київської області, Данилишиної Ганни Олексіївни та інших про
визнання незаконним рішення, визнання недійсними
державних актів на право власності на землю, витребування земельних ділянок із незаконного володіння, яке
призначено на 14 год. 20 хв. 12 січня 2017 poкy.
У разі неявки сторін розгляд справи відбудеться у їх
відсутності.

Сватівський районний суд Луганської області розташований за адресою: Луганська обл., м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Скрипник Сергія
Валентиновича як відповідача в судове засідання по
цивільній справі №426/11361/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Скрипника Сергія Валентиновича про стягнення заборгованості, що відбудеться 19 січня 2017 року об
11-40 год. У разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя Н. Г. Притула
Суддя Л. М. Осіпенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Букрєєва Стефана Федоровича
(прож: м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Лисичанська 5-а/3) у судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом Букрєєвої Валентини Степанівни до
Букрєєва Стефана Федоровича про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщенням, яке відбудеться 09.02.2017 року о 15 годині 00
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Бериславський районний суд Херсонської області
викликає як відповідача Дзядук Антона Вікторовича
по цивільній справі за позовом Дзядук Галини Олександрівни до Дзядук Антона Вікторовича про розірвання шлюбу. Слухання справи призначено на 08.30
год. 23.01.2017 року в приміщенні Бериславського
районного суду Херсонської області за адресою: м.
Берислав Херсонської області, вул. Центральна, 249,
тел. (05546)-7-37-57. У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за Вашої відсутності.
Суддя Корсаненкова О. О.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Мокрого Олександра Валентиновича як відповідача по цивільній справі за номером
провадження №2/323/1042/16, справа №323/3522/16-ц,
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України»
в особі філії — Донецьке обласне управління АТ
«Ощадбанк» до Мокрого Олександра Валентиновича
про стягнення заборгованості, яку призначено до
розгляду о 13 год. 30 хв. 23 січня 2017 року у приміщенні суду за адресою Запорізька область, м. Оріхів,
вул. Йохана Янцена, (К. Маркса), 27 а, каб. №14.
Суддя Мінаєв М. М.

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Осейчука Ігоря Миколайовича у судове засідання по
справі за позовом ПАТ «КредоБанк» до Осейчука
Ігоря Миколайовича про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 28 лютого 2017 року о 10
год. 45 хв. в приміщенні Приморського районного
суду, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб.
№ 218. У разі Вашої неявки справу буде розглянуто
у Вашу відсутність.
Суддя О. П. Шенцева

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає відповідача Луганську міську раду, останнє
місце знаходження: м. Луганськ, вул. Коцюбинського,
14, в судове засідання по цивільній справі
№ 409/2741/16-ц за позовом Григоренко Марії Пилипівни про визначення додаткового строку для подання
заяви про прийняття спадщини, що відбудеться
23.01.2017 року о 8 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська обл., смт Білокуракине, пл. Шевченка,
2, тел.(06462)2-27-92. У разі неявки в судове засідання
справу буде розглянуто за наявними матеріалами на підставі ст.169 ЦПК України.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Матейчук Надію Анатоліївну, 25.06.1982 р.н., та
Терещенка Олександра Володимировича, 24.11.1988
р.н., в судове засідання, яке призначене на 15 год.00 хв.
11 січня 2017 року, для розгляду цивільної справи
№ 319/1374/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Матейчук Надії Анатоліївни та Терещенка Олександра Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26-а, смт Більмак Більмацького району Запорізької області.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє,
що 03.03.2017 року об 11 год. 00 хв. буде розглядатись
цивільна справа за позовом ПАТ «Кредит Європа Банк»
до Олійник В. О., Олійник О. В. про визнання недійсним
фіктивного договору дарування квартири.
Олійник Олександр Вікторович, останнє відоме місце
проживання: вул. Пушкінська, 11, кв.17, м. Київ, викликається в судове засідання як відповідач. У випадку неявки в судове засідання позов буде розглянуто за його
відсутності на підставі матеріалів справи.
Адреса суду: 03680, м. Київ, вул.. Дегтярівська, 31,
каб. 308.

Суддя B. C. Полєно

Суддя Ю. М. Горбачов

Суддя С. О. Журба

Суддя І. О. Юзефович

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/2875/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Чекмазова Ігоря Олександровича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 30.01.2017 року об 11:00
год. (резервна дата на 06.02.2017 року об 11:00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Чекмазов Ігор Олександрович,
адреса: Луганська область, м. Олександрівськ, вул. Агрономічна, буд. 146.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає цивільну справу № 234/17044/16-ц (провадження № 2/234/6592/16)
за позовом Шишкунової Ганни Анатоліївни до Шишкунова Дмитра
Володимировича, треті особи орган опіки та піклування виконавчого комітету Краматорської міської ради, Краматорська місцева
прокуратура, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.
Викликається Шишкунов Дмитро Володимирович, 24.04.1977
року народження, який проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Софійська, 17-11, на 18 січня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, для
участі у судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду Донецької області за адресою: Донецька
область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 23.
Вам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.

Новоселицький районний суд Чернівецької області викликає Сніцар Вікторію, останнє відоме місце проживання:
с. Берестя Новоселицького району Чернівецької області як
відповідача у судове засідання по цивільній справі за позовом Сніцар Ігоря Ніканоровича до Сніцар Вікторії про розірвання шлюбу.
Розгляд справи відбудеться о 10 год. 00 хв. 26 січня 2017
року в Новоселицькому районному суді Чернівецької області. У разі неявки відповідача в судове засідання, справа
буде розглянута без його участі.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області викликає Йорган Владислава Георгійовича (останнє відоме
місце реєстрації відповідача м. Лубни Полтавської області,
вул. Чапаєва, 33) як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Йорган Владислава Георгійовича про звернення стягнення на предмет
іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредитним
договором.
Судове засідання відбудеться о 14 год. 00 хв. 17 січня
2017 року в приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Монастирська, 17.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде
розглянуто без Вашої участі. Ви зобов’язані повідомити суд
про причини неявки в судове засідання.

Суддя Полєно B. C.

Суддя Ю. В. Фоміна

Суддя Павлінчук С. С.

Суддя Е. Г. Жага

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як
відповідача Степанова Валерія Семеновича, 29.09.1964 року
народження, останнє відоме місце проживання:
м. Херсон, вул. 32-а Східна, 25 у судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства акціонерний банк «Укргазбанк» до Степанова Валерія Семеновича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського
міського суду Херсонської області 30.01.2017 року о 09:30
годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде
розглянута у його відсутність за наявними у справі доказами.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що в провадженні суду розглядається цивільна справа
№363/3578/16-ц за позовом Коцан Алли Василівни та Коцан
Дениса Валентиновича до ПАТ «Дельта Банк» та приватного
нотаріуса Літвінова Артема Володимировича про визнання
дій кредитора та нотаріуса незаконними.
Судове засідання відбудеться 17 січня 2017 року о 10 годині 30 хвилин, за адресою: Київська область, м. Вишгород,
вул. Кургузова, 7, каб. №17.
У разі неявки відповідача приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Літвінова Артема Володимировича без поважних причин, справа буде
розглянута за його відсутності.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50річчя Перемоги, 34, викликає Захаренка Максима
Станіславовича, Захаренко Марину Анатоліївну як відповідачів в судове засідання по цивільній справі
№ 426/11360/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT
«Дельта Банк» до Захаренка Максима Станіславовича, Захаренко Марини Анатоліївни, третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача
Національний банк України про стягнення заборгованості за
кредитним договором, що відбудеться 20 січня 2017 року о
09-10 год.

Лебединський районний суд Сумської області, що знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Петропавлівська, 2, каб.
№ 36, запрошує в судове засідання на 09 годину 00 хвилин
26 січня 2017 року Савельєву Ірину Олександрівну, відділ
державної виконавчої служби Балаклавського районного управління юстиції у м. Севастополі — відповідачів у справі
№ 580/1848/16-ц за позовною заявою Кримця Валерія Сергійовича до Савельєвої Ірини Олександрівни, відділу державної виконавчої служби Балаклавського районного
управління юстиції у м. Севастополі про звільнення майна
з-під арешту. У разі неявки відповідачів без поважних причин, справа буде розглянута у їх відсутності за наявними матеріалами у справі.

Суддя С. І. Майдан

Суддя М. Б. Баличева

Суддя Л. М. Осіпенко

Суддя В. А. Стеценко

Саратський районний суд Одеської області
(68200, смт Сарата, Одеської області, вул. Крістіана
Вернера, 107, суддя Кожокар Т. Я.) викликає в судове засідання на 21 лютого 2017 року на 08 годину
30 хвилин відповідачку Тітову Меліне Разміківну, яка
зареєстрована в с. Новоселівка вулиця Шкільна, 46
Саратського району Одеської області по цивільній
справі за позовом Тітова Євгена Васильовича до Тітової Меліне Разміківни про розірвання шлюбу.
В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причину неявки, справу буде вирішено
без Вашої участі за наявними у справі доказами.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/2834/16-ц за позовом Андрійчук Олександра Сергійовича до Георгіївської селищної ради про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття
спадщини. Судове засідання відбудеться 25.01.2017 року о
10:00 год. (резервна дата на 01.02.2017 року о 10:00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка 2.
Викликається відповідач Георгіївська селищна рада, адреса: Луганська область, Лутугінський район, смт Георгіївка,
вул. Леніна, буд. 16.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Попільнянський районний суд Житомирської області викликає в судове засідання як відповідача Саушкіна Геннадія
Георгійовича, 28 червня 1967 року народження, останнє відоме місце проживання смт Корнин, вул. Хмельницького,
25, Попільнянського району Житомирської області по справі
за позовом Публічного Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» до Саушкіна Геннадія Георгійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 10.00
годині 23.01.2017 року в залі суду Попільнянського районного суду в смт Попільня по вул. Б. Хмельницького, 24 Попільнянського району Житомирської області.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності.

Старобільський районний суд Луганської області викликає: Смірнова Андрія Вікторовича, зареєстрованого
за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Петровського, 28 як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/431/1818/16 р. за позовом ПАТ КБ
Український фінансовий світ до Смірнова А.В. про стягнення боргу, яке відбудеться 12 січня 2017 року о 09 годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Полєно B. C.

Суддя Сікан В. М.

Суддя Форощук О. В.

У Подільському районному суді м. Києва 31 січня
Придніпровський районний суд м. Черкаси викли2017 року о 09 год. 30 хв. під головуванням судді кає в судове засідання по справі за позовною заявою
Мірзалієвої Марини Сергіївни до Мірзалієва ТельБогінкевич С. М. буде розглядатись цивільна справа
мана Умуд огли про розірвання шлюбу, в якості відза позовом Публічного акціонерного товариства повідача Мірзалієва Тельмана Умуд огли, яке
«Акціонерна страхова компанія «Дністер» до Джін- відбудеться 25.01.2017 року о 09 год. 00 хв. в пригьоз Севкі про стягнення страхового відшкодування міщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 319.
в порядку регресу.
Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розЯвка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су- глянута без участі відповідача.
Суддя В. В. Шипович
дове засідання обов’язкова.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Кравченко Любов Олексіївну як
відповідача по цивільній справі №2/756/6447/16
(75б/15576/16-ц) за позовом Кравченка Ігоря Івановича до Кравченко Любові Олексіївни про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Судове засідання відбудеться 20 січня 2017 року
о 14:00 годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб.15
Суддя Д. Г. Камбулов

Дніпровський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання по цивільній справі
№ 755/15427/16-ц за позовом Топехи Вілени Анатоліївни до Яхя Махмуді Мохаммада Реза про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням в якості відповідача Яхя Махмуді Мохаммад Реза, 15.04.1965 р.н.
Судове засідання відбудеться о 10-30 год. 20 січня
2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3,
каб. 34.
Суддя Гончарук В. П.

Апеляційний суд Одеської області у відповідності до ч.9 ст. 74 ЦПК
України викликає Плетньову Ольгу Вячеславівну у судове засідання по
цивільній справі №22-ц/785/8132/16 за апеляційною скаргою Плетньова Павла Валерійовича та Плетньова Валерія Олександровича на рішення Приморського районного суду м. Одеси від 20.10.2016 року по
цивільній справі за позовом Плетньова Павла Валерійовича, Плетньова
Валерія Олександровича до Плетньової Ольги Вячеславівни про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим
приміщенням, яке відбудеться 25 січня 2017 року о 13 год. 00 хв. у
приміщенні апеляційного суду Одеської області за адресою: м. Одеса,
вул. Гайдара. 24 а.
У разі неявки Плетньової Ольги Вячеславівни у судове засідання,
справа буде розглянута за її відсутності.
Суддя Ю. І. Кравець

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про стягнення заборгованості за позовом Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних
осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» Славкіної Марини Анатоліївни до:
Відповідач Щербушенко Максим Сергійович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Жукова, буд. 2, кв. 117, викликається
11 січня 2017 року о 16 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач Щербушенко (Батурська) Тетяна Юріївна, останнє місце реєстрації
та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Пушкінська, буд. 48, кв. 35, викликається 11 січня 2017 року о 16 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у їх відсутності.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Яременка
Віктора Вікторовича у судове засідання як відповідача у справі за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІК «ХІТЛАЙН» до Лисенка Миколи Володимировича, Яременка Віктора Вікторовича, третя особа: Ганжа
Сергій Валентинович про стягнення матеріальних збитків заподіяних в результаті ДТП, яке призначене на 31 січня 2017 року об 11 год. 00 хв. і відбудеться за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8,
кім. 201, суддя Орда О. О.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин,
судове засідання буде проведено у Вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 ст.
74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вваСуддя Кузнецов Р. В. жається повідомленим про час і місце розгляду справи.

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

16

УРяДОвий КУР’єР

www.ukurier.gov.ua

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
Фото з сайту svitohlyad.info

фотофакт
ГАННА БЛИСКАВИЧНА.
Напередодні Нового року український гросмейстер Ганна Музичук захистила звання чемпіонки світу з бліцу на
турнірі, який відбувався в
Досі (Катар).
Українська шахістка набрала 13 очок з 17 можливих, здобувши максимальну
кількість перемог в останніх
чотирьох поєдинках. Друге
місце посіла росіянка Валентина Гуніна, а третє — її
співвітчизниця
Катерина
Лагно. Обидві шахістки відстали від Музичук на 0,5
очка.
Зазначимо, що за підсумками першого ігрового дня
Ганна Музичук посідала лише п’яте місце в загальному
заліку, та наприкінці турніру
зуміла виправити ситуацію.
Ганна повторила своє досягнення 2014 року, коли
вперше виборола звання
чемпіонки світу з бліцу на
турнірі в Словенії. Як ми вже
повідомляли, 28 грудня наш
гросмейстер
достроково
стала переможницею чемпіонату світу зі швидких шахів у дисципліні рапід.
Щиро вітаємо шахову гордість України та бажаємо
зберегти їй переможний
настрій у 2017 році!

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 5 СІЧНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Королеві спорту
є ким пишатися

Нiч
-1
-1
-1
-1
0
-1
-2
-2
-2
-2
-1
-2
-2

-6
-6
-6
-6
-5
-6
-7
-7
-7
-7
-6
-7
-7

еред початком фіналів
у Олімпійському секторі зі стрибків у висоту на
куртку нашої головної надії
Ріо-2016 Богдана Бондаренка сів метелик. Одразу пригадалося, як атакували лускокрилі Криштіану Роналду
в фіналі Євро-2016, і збірна
Португалії стала чемпіоном.
Не залишився без медалі
й наш Богдан. Та здобув не
очікувану золоту, а бронзову. «Якби мені сказали за
десять днів до того, що буде
«бронза», я б засмутився таким результатом. Тому що
був у найкращій формі за
весь час. Але якби мені сказали три дні тому, я б не повірив, — коментував свій

Найкращою легкоатлеткою 2016 року стала Ольга
Земляк, яка на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро посіла сьоме місце з
бігу на 400 метрів та п’яте
в естафеті 4х400 м. Також
Ольга Земляк разом з
Юлією Олішевською, Аліною Логвіненко, Ольгою Бібік та Тетяною Мельник
здобули перемогу в номінації «Команда року». Дівчата в естафеті 4х400 метрів стали п’ятими на Олімпійських іграх та шостими
на чемпіонаті Європи в Амстердамі.
Валентина Крепкіна та
Іван Пушкін, як і торік, визнані найкращими атлетами-ветеранами країни! Валентина Крепкіна в 2016му у віковій категорії 50+
Фото з сайту noc-ukr.org

П

«Бронза» Богдана Бондаренка виявилася на вагу «золота»

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
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
-1
0
0
+2
-2

-6
-6
-6
-6
-5
-5
-5
-5
-6
-5
-5
-3
-4

День
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
0 +5
0 +5
0 +5
0 +5
-2 +3
-2 +3
-2 +3
0 +5
-1 +1

Пісенна «Смерічка»
святкує ювілей
Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

легкоатлетів та тренерів України 2016 року
виступ Б. Бондаренко. —
Підскочила температура,
почався синусит. Лікарі
призначили антибіотики, я
пройшов курс лікування
протягом п’яти днів. Хоч
перша думка була брати
сумку і їхати додому, потім
зібрався та вирішив боротися до кінця, тому що
Олімпіада раз на чотири роки, недарма ж ми тренувалися, готувалися до неї…».
Отож найкращим легкоатлетом 2016 року, як і попереднього, став стрибун у
висоту Богдан Бондаренко,
який в Ріо-де-Жанейро здобув бронзову олімпійську
нагороду. Наставника та
батька Богдана — Віктора
Бондаренка — другий рік
поспіль визнано найкращим
тренером року.

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

Укргiдрометцентр

ШВИДШЕ, ВИЩЕ, СИЛЬНІШЕ. Визначено найкращих
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

День
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
0 -5
-2 -7
-2 -7
-2 -7
-2 -7
-2 -7
-2 -7
-2 -7
+2 -3

виграла два «золота»,
«срібло» і «бронзу» на чемпіонаті світу серед ветеранів, а також три «золота» і
«бронзу» на чемпіонаті Європи серед ветеранів у
приміщенні. Іван Пушкін
(85+) здобув три «золота»
на чемпіонаті світу серед
ветеранів, два «золота» на
чемпіонаті Європи серед
ветеранів у приміщенні та
два «золота» на чемпіонаті
Європи серед ветеранів з
позастадіонних видів.
Багатоборця Аліну Шух
легкоатлетична спільнота
другий рік поспіль визнає
найкращою молодою атлеткою країни. Аліна цього року записала до свого
активу перемогу на чемпіонаті Європи (U-18) із
семиборства з юнацьким
найвищим досягненням у
світі (6186 очок), юніорський рекорд України у
приміщенні з п’ятиборства
(4354) та повторення національного юнацького рекорду України зі стрибків
у висоту (1.92 м).
У номінації «Найкращий
молодий атлет року» перемогу здобув Михайло Гаврилюк, який у Тбілісі став
чемпіоном Європи (U-18) з
метання молота з найкращим результатом сезону у
світі (82.26 м).

НАША ПІСНЯ. Днем народження легендарного ансамблю стала
новорічна ніч 1967 року. Саме у перші дні святкувань заявила про
себе спочатку на всю Вижницю, а відтак на всю Україну і весь світ
«Смерічка» — вокально-інструментальний ансамбль, з яким зродилася сучасна українська естрада і який підніс багатьох буковинських співаків і композиторів до всенародного визнання.
Під незмінним керівництвом свого засновника Левка Дутковського «Смерічка» першою представила в сучасних ритмах і джазових аранжуваннях під звуки тоді ще небачених електрогітар український, зокрема гуцульський, мелос. Його озвучили чарівними
голосами Марія Ісак, Мирослава Єжеленко, Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Володя Івасюк, який приніс у «Смерічку» свої перші
пісні «Мила моя», «Відлуння твоїх кроків», «Червона рута», «Водограй».
Дебютною піснею була «Сніжинки падають» нині народного артиста України Левка Дутковського на слова Анатолія Фартушняка.
Вона прозвучала у щасливу новорічну ніч на бал-маскараді (він
вже увійшов в музичну історію країни) у Вижницькому районному
будинку культури у виконанні ритм-гітариста Олексія Гончарука.
Потім були «Ти прийди в синю ніч», «Незрівнянний світ краси», «У
Карпатах ходить осінь», пісні Володимира Івасюка, з якими «Смерічка» з Буковини підкорила найпочесніші музичні сцени.
Самодіяльний музичний колектив скоро став високопрофесійним ВІА, що задав тон усій тодішній радянській естраді виконавською майстерністю співаків і музикантів, оркестровками, врешті,
сценічними костюмами (їх створювала майбутня дружина Левка
Дутковського Алла Дехтяр).

оголошення
На виконання ст. 171 КАСУ, оголошується про відкриття Окружним адміністративним судом міста Києва провадження в адміністративній справі №826/16693/16
за позовом АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» до Кабінету Міністрів України про визнання незаконною Постанови Кабінету Міністрів України №662 від 22 вересня 2016 року
«Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам
бюджетних установ» в частині внесення змін та викладення в новій редакції абз. 1
п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001р. №1231. Судовий розгляд
справи призначено на 10.01.2017 р. о 16 год. 10 хв. у приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, 1 корпус, 1 поверх, зал судового засідання № 38.
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