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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 10 січня 2017 року
USD 2702.0929   EUR 2861.2462      RUB 4.4547     /    AU 318306.54      AG 4444.94      PT 261292.38     PD 199414.46

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 11 СІЧНЯ 2017 РОКУ №4 (5873)
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актуально

На Черкащині
місцева влада
спростовує 
міфи про
децентралізацію 

ЦИФРА ДНЯ

Стартувала реєстрація
на пробне ЗНО

ПОЧАТОК. Відучора, а саме 10 січня розпочалася реєстрація
на тренувальне тестування, майбутні абітурієнти наблизилися
до вступних перегонів. Адже пробне зовнішнє незалежне оці-
нювання — це важлива складова підготовки до основних ви-
пробувань ЗНО. Це змога не тільки ознайомитися з
процедурою та стандартизованими тестами, що відповідають
вимогам програм, характеристикам та структурі сертифікацій-
них робіт ЗНО-2017, а й хороша практика в заповненні бланків
відповідей, ефективного розподілу часу, психологічного гарту,
оцінюванні власного рівня навчальних досягнень.

До 31 січня зареєструватися для участі в пробному ЗНО мож-
на на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Ко-
жен учасник може скласти такі тести: 1 квітня — українську
мову і літературу, 8 квітня — один з таких предметів: історію Ук-
раїни, математику, біологію, географію, фізику, хімію, англій-
ську, іспанську, російську, німецьку, французьку мови.

Участь у пробному ЗНО платна. Вартість тестування визна-
чає регіональний Центр оцінювання якості освіти. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:
«Підвищення мінімальної
заробітної плати дасть

додатковий ресурс
Пенсійному фонду для

вирівнювання ситуації 
та відновлення

справедливості в
пенсійному

забезпеченні».
Віце-прем’єр-міністр про осучаснення пенсій, для чого
додатково потрібно 30—40 млрд грн

10
документи

Указ Президента України «Про
Положення про військовий квиток осіб
рядового, сержантського і
старшинського складу та Положення
про військовий квиток офіцера запасу»

Не все вирішують
гроші
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112,4% 
становив, за даними Держстату, індекс споживчих

цін (індекс інфляції) за 2016 рік у цілому

Іван ШЕВЧУК,
Світлана ІСАЧЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

По закінченні новорічних і різ-
двяних свят ті області Украї-

ни, які найбільше потерпали від
снігової негоди, поступово огов-

туються. Хоч на деяких ділянках
рух автотранспорту й залиша-
ється обмеженим. Більшою мі-
рою це стосується південних
регіонів.

Станом на вчорашній ранок
автомобільних заторів унаслі-
док ускладнення погодних умов

на території країни зафіксова-
но не було. Прес-служба Дер-
жавної служби з надзвичайних
ситуацій повідомляє, що до роз-
чищення автодоріг на території
України залучено 1547 одиниць
техніки та 2248 осіб. Загалом
ситуація в тих областях, де бу-

ло ускладнення погодних умов,
нині стабільна і перебуває під
контролем від повідних служб.
Про це Президентові Петрові
Порошенку доповів керівник
Державної служби з надзви-
чайних ситуацій Микола Че-
чоткін.

Приміром, у Миколаївській об-
ласті ускладнено проїзд на дорозі
місцевого значення до с. Ульянів-
ка Братського району. А про пе-
ребіг подій на Одещині й
Прикарпатті читайте в ма-
теріалах власних кореспон-
дентів «Урядового кур’єра».2

НА КОНТРОЛІ «УК». Відновлення зруйнованих і будівництво
нових інфраструктурних об’єктів на Донеччині потребує
коштів і вміння їх ефективно використовувати

Хуртовини відшуміли. Країна приходить до тями
НЕГОДА. Ситуацію, що склалася у деяких областях внаслідок сильних заметілей, нині чітко
контролюють відповідні служби 
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Венедиктову Пилипу Володимировичу, 11.08.1982 р.н.,

який зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Симонова, буд. 4, кв. 8 (фактично мешкав: Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, вул. Водоп’янова, буд. 6, кв. 29),  на підставі ст.ст. 133, 135,
136 КПК України, Вам необхідно з’явитися 16 січня 2017 року в період часу
з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. № 309 слідчого відділу Управління
СБ України в Донецькій області, до слідчого Авєріна Павла Євгеновича, за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена,  буд.
33, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а також
вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування
у кримінальному провадженні № 22016050000000210, за ч. 1 ст. 258-3 КК Ук-
раїни, в якості підозрюваного.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє, що 16 січня
2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Роменського міськрайонного суду
Сумської області за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 
№ 12, буде слухатися у відкритому судовому засіданні цивільна справа 
№ 2/585/1418/16 (унікальний номер 585/500916-ц) за позовом Гришка
Олександра Михайловича до Гришко Валентини Михайлівни, Семич Тетяни
Василівни про визнання осіб такими, що втратили право користування
жилим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачів Гришко Вален-
тини Михайлівни, Семич Тетяни Василівни вони вважаються повідомленими
про час і місце розгляду справи і у випадку їх неявки справа підлягає роз-
гляду у їх відсутності.

Суддя І. М. Машина

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваній Соколюк Олександрі Юріївні, 01.03.1976 р.н., яка зареєс-
трована за адресою: Луганська обл., м. Перевальськ, вул. Гагаріна, 9/3, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України необхідно з’явитися
16.01.2017 o 10.00 год., 17.01.2017 o 10.00 год. та 18.01.2017 o 10.00 год.
дo Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Лу-
ганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.
Пивоварова, 2, до старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Васи-
ленка С.О. для вручення повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437
КК України по кримінальному провадженню № 12016130000000158, а також
проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій по даному
кримінальному провадженню.

Сумський районний суд Сумської області викликає в судове засі-
дання як відповідача Ковтун Олександра Валерійовича, 18 січня 1985
року народження, уродженця с. Монгохто Ванінського району Хаба-
ровського краю, останнє відоме місце реєстрації за адресою: с. Біло-
води, вул. Шкільна, буд. 21, останнє відоме місце фактичного
проживання за адресою: с. Біловоди, вул. Шкільна, буд. 21, у цивільній
справі № 587/2169/16-ц за позовом Ковтун Валерія Олександровича
до Ковтун Олександра Валерійовича, третя особа: Біловодська сільська
рада Сумського району про визнання особи такою, що втратила право
користування житлом.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин 23 січня 2017
року в приміщенні Сумського районного суду за адресою: м. Суми, вул.
Академічна, буд. 13, 1-й пов., каб. 109. 

У випадку неявки відповідача Ковтун О. В. в судове засідання ци-
вільні справи будуть розглянуті у його відсутності за наявними в спра-
вах доказами. Суддя Моісеєнко О.М.

Первомайський  міськрайонний суд Миколаївської області повідом-
ляє Маріна Григорія Афанасійовича, останнє відоме місце проживання
якого: вул. Первомайська, 37/4, м. Первомайськ Миколаївської області,
про те, що судовий розгляд у цивільній справі за № провадження
2/484/2706/16 за позовом Кредитної спілки «Світовид» до Аптекарєвої
Тетяни Володимирівни, Совесков Альони Василівни, Маріна Григорія
Афанасійовича, Босонченко Ганни Олексіївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, призначено на 23 січня 2017 року о
15:00. На призначений час Маріну Григорію Афанасійовичу слід з’яви-
тися до суду за адресою: вул. Івана Виговського, 18, м. Первомайськ
Миколаївської області. При собі мати паспорт або інший документ, що
посвідчує особу.

У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України
буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі до-
казів.

Суддя Т. Ю. Фортуна

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Глогусь Тараса Васильовича, місце
перебування якого невідоме, останнє місце проживання: м. Бучач,
вул. В. Стуса, 13/7 Тернопільської області, по справі за позовом Ге-
расимів Лідії Богданівни до Глогусь Тараса Васильовича про позбав-
лення батьківських прав.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 20 січня 2017 року
в приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за
адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У разі неявки, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини.

В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто у її
відсутності згідно із ч.4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній до-
казами.

Суддя Б.В. Федорончук

Втрачений 

сертифікат 

інженера технічного

нагляду АТ 000343

№02-ТН, зареєстро-

ваний на Голяєва

Олександра Анатолі-

йовича, 

вважати 

недійсним.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1016
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2009 р. № 600
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. 

№ 600 «Про затвердження Порядку надання відомостей стосовно осіб, які
в період одержання допомоги по безробіттю перетинали державний кор-
дон України або перебували за межами України» (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2009 р., № 45, ст. 1512) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1016

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 17 червня 2009 р. № 600
1. У постанові:
1) назву постанови викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку надання відомостей стосовно 
внутрішньо переміщених осіб щодо їх виїзду за кордон,

на тимчасово окуповану територію України або до населених пунктів, 
на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, та осіб, які в період одержання допомоги 
по безробіттю перетинали державний кордон України 

або перебували за межами України»;
2) вступну частину після слів Закону України «Про Державну прикор-

донну службу України» доповнити словами і цифрами «та частини сьомої
статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пе-
реміщених осіб»;

3) постановляючу частину викласти в такій редакції:
«Затвердити Порядок надання відомостей стосовно внутрішньо перемі-

щених осіб щодо їх виїзду за кордон, на тимчасово окуповану територію
України або до населених пунктів, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження, та осіб, які в період одер-
жання допомоги по безробіттю перетинали державний кордон України або
перебували за межами України, що додається.».

2. У Порядку надання відомостей стосовно осіб, які в період одержання
допомоги по безробіттю перетинали державний кордон України або пере-
бували за межами України, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку викласти в такій редакції:
«ПОРЯДОК 

надання відомостей стосовно внутрішньо переміщених осіб 
щодо їх виїзду за кордон, на тимчасово окуповану територію 
України або до населених пунктів, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 
та осіб, які в період одержання допомоги по безробіттю 
перетинали державний кордон України або перебували 

за межами України»;
2) у пункті 1 слова «або Мінпраці» замінити словами «, Мінсоцполітики

та Мінфіну», а після слів «за межами України» доповнити словами «, а
також Мінсоцполітики та Мінфіну — стосовно внутрішньо переміщених
осіб щодо їх виїзду за кордон, на тимчасово окуповану територію України
або до населених пунктів, на території яких органи державної влади тим-
часово не здійснюють свої повноваження»;

3) в абзаці першому пункту 2 слова «або Мінпраці» замінити словами
«та/або Мінсоцполітики, Мінфіну»;

4) у пункті 3 слово «Мінпраці» замінити словами «Мінсоцполітики, Мін-
фіну»;

5) у пункті 4 слова «і Мінпраці» замінити словами «, Мінсоцполітики,
Мінфін»;

6) у пункті 5:
у першому реченні слова «або Мінпраці подає» замінити словами «, Мін-

соцполітики, Мінфін подають», а після слова «безробіттю» доповнити сло-
вами «, отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи та наявності визначених законодавством підстав для скасування дії
зазначеної довідки»;

друге речення після слів «Адміністрації Держприкордонслужби» допов-
нити словами «, крім передання відомостей стосовно внутрішньо перемі-
щених осіб органу, який видав довідку».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 грудня 2016 р. № 963-р
Київ

Про внесення змін до фінансового плану
державного підприємства 

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 
на 2016 рік

Внести зміни до фінансового плану державного підприємства «Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль» на 2016 рік, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 142, виклавши його в
редакції, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 грудня 2016 р. № 971-р

Київ

Про залучення позики від Європейського 
інвестиційного банку для реалізації проекту 

«Вища освіта України»
Визнати за доцільне залучення позики від Європейського інвестиційного

банку для реалізації проекту «Вища освіта України» у розмірі 120 млн. євро.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 грудня 2016 р. № 974-р

Київ

Про делегацію Уряду України 
для участі у третьому засіданні 

Ради асоціації між Україною та ЄС
1. Утворити делегацію Уряду України для участі у третьому засіданні

Ради асоціації між Україною та ЄС у складі згідно з додатком.
2. Затвердити директиви делегації Уряду України для участі у третьому

засіданні Ради асоціації між Україною та ЄС (додаються, для службового
користування).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 974-р

СКЛАД 
делегації Уряду України для участі у третьому засіданні 

Ради асоціації між Україною та ЄС
КУБІВ Степан Іванович  — Перший віце-прем’єр-міністр України  — Мі-

ністр економічного розвитку і торгівлі, глава делегації 
БУЦА Юрій Богданович   — заступник Міністра фінансів з питань євро-

пейської інтеграції 
ЗЕРКАЛЬ Олена Володимирівна   — заступник Міністра закордонних

справ з питань європейської інтеграції 
КАРП Галина Василівна    — перший заступник Міністра енергетики та

вугільної промисловості 
КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ Іванна Орестівна   — Віце-прем’єр-міністр з пи-

тань європейської та євроатлантичної інтеграції України
КОЗЛОВСЬКА Олександра Олександрівна  — начальник управління між-

народного співробітництва та євроінтеграції Міненерговугілля
МИКОЛЬСЬКА Наталія Ярославівна  — заступник Міністра економічного

розвитку і торгівлі  — Торговий представник України
ОМЕЛЯН Володимир Володимирович  — Міністр інфраструктури
ПЕТУХОВ  Сергій Ігорович  — заступник Міністра юстиції з питань євро-

пейської інтеграції
РОЖКОВ Олексій Валерійович  — заступник директора департаменту

міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської
інтеграції  — начальник управління співробітництва з ЄС Мінекономроз-
витку

СТЕФАНІШИНА Ольга Віталіївна  — заступник керівника служби Віце-
прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ук-
раїни

ТОЧИЦЬКИЙ Микола Станіславович   — Надзвичайний і Повноважний
Посол України в Королівстві Бельгія, Представник України при Європей-
ському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за суміс-
ництвом, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великому
Герцогстві Люксембург за сумісництвом 

ЧЕНЦОВ Всеволод Валерійович  — директор департаменту Європей-
ського Союзу МЗС

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 грудня 2016 р. № 968-р

Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок
Відповідно до статей 92, 122, 123 і 149 Земельного кодексу України надати

Службі автомобільних доріг у Київській області дозвіл на розроблення з урахуван-
ням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту зем-
леустрою щодо відведення земельних ділянок державної власності загальною
площею 1,7 гектара (землі лісогосподарського призначення (ліси), розташованих
на території Києво-Святошинського району Київської області, з подальшим надан-
ням їх із зміною цільового призначення зазначеній Службі у постійне користування
для будівництва та обслуговування транспортної розв’язки в різних рівнях на 
км 21 + 847 автомобільної дороги М-05 Київ — Одеса згідно з додатком.

Службі автомобільних доріг у Київській області відповідно до законодавства пе-
редбачити у зазначеному проекті землеустрою розрахунок збитків, що будуть зав-
дані землекористувачу внаслідок вилучення земельних ділянок.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 14 грудня 2016 р. № 968-р

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ,
розташовані на території Києво-Святошинського району Київської області,

на які Службі автомобільних доріг у Київській області надається дозвіл 
на розроблення проекту землеустрою щодо їх відведення 

для будівництва та обслуговування транспортної розв’язки в різних рівнях
на км 21 + 847 автомобільної дороги М-05 Київ — Одеса

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 грудня 2016 р. № 1004-р

Київ

Про підписання Угоди про фінансування
спільної операційної програми 

прикордонного  співробітництва 
«Україна — Польща — Білорусь 

2014—2020 роки»
Схвалити проект Угоди про фінансування спільної операційної програми

прикордонного співробітництва «Україна — Польща — Білорусь 2014—
2020 роки».

Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра еко-
номічного розвитку і торгівлі Кубіва Степана Івановича підписати зазначену
Угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Площа 
земельної 

ділянки, гектарів 

З яких земель 
вилучається земельна 

ділянка 

Умови надання 

Усього —  1,7 
у тому числі: 

  

0,45 ліси, які перебувають у 
постійному користуванні 
Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування 
України 

у постійне 
користування 

1,25 ліси, які перебувають у 
постійному користуванні 
Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування 
України 

у постійне 
користування 

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Чачуа Інга Заурівна, 10.06.1991 р.н., яка проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул.
Мерецкова, б. 2, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 13.01.17, 16.01.17, 17.01.17
року у період часу з 09.00 до 18.00 години до першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області за адресою:
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 4 «а», для проведення за Вашою участю слідчих дій у криміналь-
ному провадженні № 42015050000000471 від 07.09.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України - вручення Вам повідомлення
про зміну раніше повідомленої підозри, допиту у якості підозрюваної, закінчення досудового розслідування та від-
криття Вам матеріалів кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Харченку Олексію Геннадійовичу, 26.05.1992 р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська обл., 
м. Красний Луч, вул. Козакова, 12/1, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України необхідно з’явитися 16.01.2017 р.
oб 11.00 год., 17.01.2017 oб 11.00 год. та 18.01.2017 oб 11.00 год. до Слідчого управління Головного управління Націо-
нальної поліції в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 2, до старшого
слідчого СУ ГУНП в Луганській області Василенка С.О. для вручення повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України по кримінальному провадженню
№ 12016130000000159, а також проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій по даному кримінальному
провадженню.
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Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 23.01.2017 р. о
14-00 год. за адресою: Миколаївська область, 
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до
судді Савіна О.І. відповідача Кондратенко Наталю
Миколаївну у цивільній справі № 486/1324/16-ц за
позовною заявою Кондратенка Євгена Вікторовича
до Кондратенко Наталі Миколаївни про визнання
особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто
без його участі, за наявними доказами у справі.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Мовсесян Марини Ми-
колаївни про стягнення заборгованості.  Відповідач по
справі Мовсесян Марина Миколаївна (зареєстрована за
адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Квірінга, 11/1) викли-
кається на 19 січня 2017 року на 10.00 год. до суду, каб.
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя В. В. Андреєв

Свідоцтво про право власності на кв. №100 в 
м. Києві, Русанівський бульвар, буд. 2 на ім’я Чер-
ненко Олена Михайлівна, яке видане Головним уп-
равлінням житлового забезпечення КМДА 12 червня
2002 р. за наказом від 04 червня 2002 р. № 762-с, 

вважати втраченим.

Поночовна Алла Миколаївна повідомляє про втрату
оригіналу Договору купівлі-продажу квартири
від 28 жовтня 1993 року, посвідченого державним нота-
ріусом 10 (десятої) Київської державної нотаріальної
контори Васильченко Л. А. Даний оригінал договору 

вважати недійсним.

РІШеННя 
ІмеНем УКРАїНи 

22.12.2016 м. Хмільник
Хмільницький районний суд Вінницької області,

ВиРІШиВ:
Позовні вимоги задовольнити частково. Виключити із ак-

тового запису № 254 від 13 жовтня 2015 року про народ-
ження Деменкова Михайла Владиславовича, 16 вересня
2015 року народження, складеного Відділом державної ре-
єстрації актів цивільного стану по м. Хмільнику Хмільниць-
кого міськрайонного управління юстиції у Вінницькій області,
запис про батьківство Деменкова Владислава Юрійовича.

Встановити факт того, що Кошарський Михайло Анатолі-
йович, який помер 14 серпня 2016 року в с. Широка Гребля
Хмільницького району Вінницької області є батьком Демен-
кова Михайла Владиславовича, 16 вересня 2015 року народ-
ження, народженого Деменковою Тетяною Євгенівною в м.
Хмільнику Вінницької області.

В задоволенні вимог до Хмільницького об’єднаного уп-
равління Пенсійного фонду України Вінницької області від-
мовити.

Стягнути з Деменкова Владислава Юрійовича, 1995 р. н.,
на користь Деменкової Тетяни Євгенівни, ІПН 3480702268,
судові витрати в сумі 971 (дев’ятсот сімдесят одну) грн 20
(двадцять) коп.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку
на апеляційне оскарження.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду Він-
ницької області через Хмільницький міськрайонний суд про-
тягом десяти днів з дня його проголошення.

Суддя Гончарук-Аліфанова О. Ю.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Альфа Банк» до Нікіпелова Олександра
Анатолійовича, Нікіпелової Олени Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості. Відповідачі по справі Нікіпелов
Олександр Анатолійович, Нікіпелова Олена Анатоліївна
(зареєстровані за адресою: 83045, м. Донецьк, вул. Ар-
ктична, 17) викликаються на 16 січня 2017 року на 09.45
год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Альфа Банк» до Погорєлова Антона Геор-
гійовича, Погорєлової Марини Юріївни про стягнення за-
боргованості. Відповідачі по справі Погорєлов Антон
Георгійович, Погорєлова Марина Юріївна (зареєстровані
за адресою: 83031, м. Донецьк, вул. Пролетарська, 53) ви-
кликаються на 20 січня 2017 року на 13.30 год. до суду,
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Альфа Банк» до Гончар Сергія Васильовича,
Гончар Валентини Борисівни про стягнення заборгова-
ності. Відповідачі по справі Гончар Сергій Васильович (за-
реєстрований за адресою: 83110, м. Донецьк, вул.
Раздольна, 36/7), Гончар Валентина Борисівна (зареєстро-
вана за адресою: 83047, м. Донецьк, вул. Багратіона,
51/11), викликаються на 20 січня 2017 року на 13.00 год.
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє,
що 23.03.2017 року об 11 год. 15 хв. буде розглядатись
цивільна справа № 761/36237/16-ц, провадження 
№ 2/761/8254/2016 за позовом Хаммо Зітти Самсонівни
до Марієвського Олега Васильовича про стягнення за-
боргованості за договором позики.

Марієвський Олег Васильович, останнє відоме місце
проживання: 01054, м. Київ, вул. Воровського, буд. 41,
кв. 26, викликається в судове засідання як відповідач. У
випадку неявки в судове засідання позов буде розгля-
нуто у його відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31,
каб.308.

Суддя Н. Г. Притула

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 10 серпня 2016 року розгля-

нуто цивільну справу № 409/1829/16-ц за позовною

заявою Кміть Ольги Вікторівни до Кміть Ярослава

Михайловича про розірвання шлюбу та винесено рі-

шення про задоволення позову в повному обсязі. 

Суддя Полєно B.C.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ве-
личко Таїсію Сергіївну, як відповідача по цивільній
справі № 2/756/5393/16 за позовом Романюк Люд-
мили Василівни до Величко Таїсії Сергіївни про усу-
нення від права на спадкування, на 14 лютого 2017
року на 09:30 годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб.18,
суддя Васалатій К. А.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК
України, ст. 185-3 КпАП України.

Суддя К. А. Васалатій

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропет-
ровської області (м. Нікополь вул. Шевченка, 201)
повідомляє Мухіна Анатолія Вікторовича, що 24
січня 2017 року о 09.30 годині відбудеться слу-
хання цивільної справи №182/6566/16-ц (провад-
ження 2/0182/4396/2016 року) за позовом Мухіна
Віктора Дмитровича до Мухіна Анатолія Вікторо-
вича про перерозподіл часток у праві приватної
власності на житловий будинок під головуванням
судді Нікопольського міськрайонного суду Кобе-
ляцької-Шаховал І.О.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь вул. Шевченка, 201) пові-
домляє Сафронова Анатолія Михайловича, що 14
березня 2017 року об 11-30 годині відбудеться слу-
хання цивільної справи №182/6734/16-ц (провад-
ження 2/0182/4455/2016 року) за позовом
Єлизарової Любові Михайлівни до Сафронова Ана-
толія Михайловича, третя особа — Яблонська Юлія
Сергіївна про визнання таким, що втратив право ко-
ристування житловим приміщенням, під головуван-
ням судді Нікопольського міськрайонного суду
Кобеляцької-Шаховал І.О.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь вул. Шевченка, 201) пові-
домляє Миску Сергія Олександровича, що 03 лютого
2017 року о 09-00 годині відбудеться слухання ци-
вільної справи №182/6496/16-ц (провадження
2/0182/4348/2016 року) за позовом Миски Вален-
тини Володимирівни до Миски Сергія Олександро-
вича, третя особи на стороні позивача: Єршова
Ольга Олександрівна, Єршов Сергій Сергійович про
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням під головуванням
судді Нікопольського міськрайонного суду Кобе-
ляцької-Шаховал І.О.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє Луценка Артура Сергійовича, що він ви-
кликається в судове засідання як відповідач по
справі за позовом Луценко Ірини Олегівни до Лу-
ценка Артура Сергійовича, 3-ті особи: Служба у спра-
вах дітей та сім’ї Вишгородської РДА, Вишгородська
міська рада про позбавлення батьківських прав. Су-
дове засідання відбудеться 3 лютого 2017 року о 14-
00 годині в залі суду за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, каб. 9.

В разі неявки справа буде розглядатись у його від-
сутність.

Суддя Л. Ф. Войнаренко

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що розгляд цивільної справи №758/12479/16-ц за
позовом Васюченка Олега Борисовича до Васюченко
Лариси Михайлівни про розірвання шлюбу відбу-
деться 18.01.2017 року о 12.45 год. в приміщенні
суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.17) під головуван-
ням судді Неганової Н.В.

Роз’яснюємо, що відповідач має право видати до-
віреність іншій особі для представлення своїх інте -
ресів в суді, у разі неявки відповідача справу буде
розглянуто у його відсутність.

Суддя Н.В.Неганова

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39
а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес Банк»
до Котелевського Єфима Валерійовича про стягнення за-
боргованості.

Відповідач Котелевський Єфим Валерійович виклика-
ється на 25 січня 2017 року на 13:00 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет №15, для участі у
розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О.В.

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м. Біла Цер-
ква, вул. Турчанінова, 7, зал судового засідання №5) ви-
кликає як відповідача Горбатенка Андрія Леонідовича,
23.08.1979 р. н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, Покровський район, селище Птиче, вул.
Миколаївська, 54, по цивільній справі № 357/13372/16 ц,
2/357/4935/16 за позовом Горбатенко Ганни Вікторівни до
Горбатенка Андрія Леонідовича про розірвання шлюбу.
Розгляд вищезазначеної справи призначено на 18 січня
2017 року о 09 год. 00 хв. У разі неявки в судове засідання,
справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі на-
явних у справі доказів. 3 опублікуванням у пресі оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи.

Суддя Ярмола О. Я.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає у су-
дове засідання Саркісяна Сєдрака Валерійовича, як від-
повідача для розгляду цивільної справи за позовом
Лясковець Лілії Вікторівни до Саркісяна Сєдрака Вале-
рійовича про стягнення боргу за договором позики, яке
призначене на 08 лютого 2017 року о 08 годині 30 хви-
лин в Шевченківському районному суді м. Києва за ад-
ресою: 04119, м. Київ, вулиця Дегтярівська, 31-А, 406
каб.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про день, час та місце роз-
гляду справи і у випадку неявки до суду справа може
бути розглянута за його відсутності.

Суддя О. Л. Юзькова

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської об-
ласті (Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Со-
борна, 34) викликає як відповідача Ковальова О.І. (вул.
Толстого, 48, с. Помічна, Новоураїнського району Кіро-
воградської області) та повідомляє, що 16 січня 2017
року о 08:00 годині в залі № 1 (суддя Шепетько В.І.) від-
будеться розгляд цивільної справи №396/1816/16-ц за
позовом Ковальової Галини Іванівни до Ковальова Олек-
сія Івановича про розірвання шлюбу.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим належним чином про дату,
час та місце розгляду справи, і у випадку неявки, справа
буде розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Удод Євгенії Петрівни до Тупікової Інни
Анатоліївни про визнання осіб такими, що втратили право
користування житловим приміщенням, третя особа
Служба у справах дітей Аотемівської райдержадміністрації.
Відповідач по справі Тупікова Інна Анатоліївна, зареєстро-
вана за адресою: с. Парасковіївка, вул. Льотчиків, буд. 10,
викликається до суду на 23.01.2017 р. на 08.50 год., за ад-
ресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у роз-
гляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідача, він повинен повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Забувальського Віталія Вікторовича за
позовом Забувальської Вікторії Олександрівни до
Забувальського Віталія Вікторовича про стягнення
аліментів на утримання дитини. Судове засідання
відбудеться 23.01.2017 р. о 09 год. 40 хв. у примі-
щенні Суворовського районного суду м. Одеси за ад-
ресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68,
зала судових засідань № 19. У разі неявки Забуваль-
ського Віталія Вікторовича судове засідання буде
проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Боча-
рова Володимира Івановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач,
місце проживання якого невідомо, викликається на
17.03.2017 року о 08-30 год. до суду, каб. №3, для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя Літовка В.В.

Городенківський районний суд Івано-Франківської області
повідомляє Федоричко Віталія Івановича, 04.03.1977 року
народження, місце реєстрації: с. Приборжавське, вул. Гага-
ріна, 41 Іршавського району Закарпатської області, що він
як відповідач викликається в судове засідання на 23.01.2017
року о 10 год. 30 хв. по справі № 342/1095/16-ц, за позовом
Городенківської РДА в інтересах Федоричко В. І. про позбав-
лення батьківських прав та встановлення стягнення аліментів
на неповнолітню дочку. З опублікуванням оголошення про
виклик Федоричко В.І. вважатиметься належним чином по-
відомленим про час і місце розгляду справи. Явка до суду
обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за від-
сутності відповідача. Адреса суду: м. Городенка, вул. Героїв
Євромайдану, 7 Івано-Франківська область.

Суддя Федів Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає Кочину Наталію Володимирівну, яка
проживає за адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинського,
27/805 Луганської області, як заінтересовану особу в судове
засідання по цивільній справі № 426/17282/16-ц за заявою
Кочина Олександра Вікторовича, представник заявника Ось-
мак Яніна Валеріївна, заінтересована особа: Відділ державної
реєстрації цивільного стану реєстраційної служби Сватів-
ського районного управління юстиції Луганської області, про
встановлення факту реєстрації шлюбу, що відбудеться 18
січня 2017 року о 15-00 год. У разі неявки на вказане судове
засідання. суд розглядатиме справу без Вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. О. Половинка

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
26.01.2017 року о 10 год. 00 хв. відповідача Борду-
нова Олексія Олександровича за позовом Тополя
Владислава Віталійовича до Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «Надра», Борду-
нова Олексія Олександровича про визнання
припиненим договору поруки.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
його неявки справа розглядатиметься у його відсут-
ність.

Суддя Рибак М.А.

Солом’янський районний суд м. Києва повідом-
ляє, що розгляд цивільної справи за позовом Вер-
стак Марини Вікторівни до Безщасного Руслана
Анатолійовича, третя особа: Служба у справах дітей
Святошинської районної у м. Києві державної адмі-
ністрації про позбавлення батьківських прав відбу-
деться 14 березня 2017 р. на 14-00 год. в приміщенні
суду (03113, м. Київ, вул. Шутова, 1, каб.19) під го-
ловуванням судді Кушнір С.І.

У судове засідання викликається відповідач Без-
щасний Руслан Анатолійович. В разі Вашої неявки,
справу буде розглянуто у Вашу відсутність.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання відповідача Шевченко Галину Ми-
колаївну (останнє відоме місце проживання відпові-
дача: м. Київ, вул. Сергія Лазо, буд. 5-Б, кв. 1) по
цивільній справі за позовом Ясвоїн Галини Петрівни
до Шевченко Галини Миколаївни про стягнення
боргу за договором позики, яке відбудеться 25 січня
2017 року о 09:30 год., в приміщенні Дніпровського
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.
Кошиця, 5, каб. 108. У разі неявки відповідача Шев-
ченко Г.М. справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Астахова О. О.

Балтський районний суд Одеської області викликає в
судове засідання відповідачів Дегтярьова Станіслава Вік-
торовича, Дегтярьову Наталю Сергіївну для розгляду ци-
вільної справи за позовом КЗ «Балтська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат № 1 І-ІІ ступенів» до
Дегтярьова С.В., Дегтярьової Н.С., третя особа служба у
справах дітей Балтської РДА, про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів. Судове засідання від-
будеться 18.01.2017 року о 09:00 год. в приміщенні
Балтського районного суду. У разі неявки в судове засі-
дання відповідачів справа може бути розглянута за їх
відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя О. М. Ільніцька

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Струтинського Романа Вікторовича, в су-
дове засідання на 19.01.2017 року о 09 год. 10 хв. за
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 213, для
участі у цивільній справі за позовом ТОВ «Новобу-
дова» до Струтинського Р.В. про стягнення заборго-
ваності за оплату житлово-комунальних послуг. У
разі неявки відповідача до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням та справу буде
розглянуто по суті за наявними у справі матеріалами.

Суддя М.Л. Парамонов

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі №
409/2624/16-ц за позовом Єфімової Христини Вікторівни
до Лапченка Євгена В’ячеславовича про визначення
місця проживання дитини. Судове засідання відбудеться
19.01.2017 року о 14-00 год. (резервна дата 02.02.2017
року о 14-00 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Лапченко Євген В’ячеславо-
вич, останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Ге-
роїв Сталінграду, буд. 9, кв.40.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Чорнобаївський районний суд в Черкаській області ви-
кликає в судове засідання як відповідача по цивільній
справі № 709/2600/16-ц Касіан Амірхоссеіна 24 березня
1981 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: с. Кліщинці Чорнобаївського р-ну Черкаської об-
ласті.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 00 хв.
19.01.2017 року в залі судового засідання № 2 Чорноба-
ївського районного суду по вул. Центральна (Леніна) 
№ 134, смт Чорнобай Черкаської області.

Явка Касіан Амірхоссеіна обов’язкова та своєчасна. В
разі неприбуття у визначений судом час відповідача в су-
дове засідання, справа буде розглянута без його участі.

Суддя С.І. Калашник
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 12 СІЧНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -2    -7         0    -5
Житомирська -3    -8         0    -5
Чернігівська -2    -7         0    -5
Сумська -2    -7         0    -5
Закарпатська -9  -14         0    -5
Рівненська -7  -12         0    -5
Львівська -9  -14         0    -5
Івано-Франківська -9  -14         0    -5
Волинська -7  -12         0    -5
Хмельницька -7  -12         0    -5
Чернівецька -9  -14         0    -5
Тернопільська -9  -14         0    -5
Вінницька -3    -8         0    -5

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2      -7        0     -5
Кіровоградська -2      -7        0     -5
Полтавська -2      -7        0     -5
Дніпропетровська -2      -7        0     -5
Одеська -3      -8        0     -5
Миколаївська -2      -7        0     -5
Херсонська 0      -5      +2     -3
Запорізька +2      -3      +2     -3
Харківська 0      -5        0     -5
Донецька 0      -5      +2     -3
Луганська 0      -5      +2     -3
Крим +2      -3      +3    +8
Київ -3      -5      -1     -3

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

оголошЕння

До уваги членів 
оптового ринку електричної енергії України

02 лютого 2017 року о 10.00 год. у приміщенні великої зали
Київської облдержадміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі
Українки, 1 (ст. м. Печерська) відбудуться Щорічні загальні
збори членів оптового ринку електричної енергії України.

Реєстрація учасників — у Секретаріаті Зборів за місцем їх-
нього проведення з 8.30 до 9.45 години.

Секретаріат Ради оРЕ

фотофакт

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

НАЙКРАЩЕ — ДІТЯМ. 140
дітей кооператорів Рівненщини
побували на різдвяно-новоріч-
ному святі в обласному акаде-
мічному музично-драматично-
му театрі: правління спожив-
спілки та обком профспілки
продовжили гарну традицію да-
рувати добро на Різдво. А з ким
же ще ділитися цим скарбом,
як не з дітворою — найвимог-
ливішими і водночас найбільш
вдячними поціновувачами? Но-
ворічне дійство прийшло: яс-
краве, сповнене веселощів, до-
бра та патріотизму. Як на мене,
навіть повітряні кульки — синя
та жовта — додавали малим
українцям усвідомлення їхніх
коренів. 

Простора зала, гарні декора-
ції, безпосередній контакт із ви-
конавцями головних ролей —
символом року Півнем, Дідом
Морозом та Снігуронькою, які
хоч уже й потрапили під деко-
мунізацію, цього року ще заві-
тали до дітвори, — все це стало
певною віддушиною у перед-

день Різдва. А вже зовсім у ди-
тинство повернула вистава про
кота Леопольда у виконанні
провідних акторів театру. Захо-
тілося бодай на мить забути
про дорослі проблеми — гло-
бальні й щоденні — і просто
«жити дружно». Зрештою, це
казкове гасло, здається, за-
вжди поза політикою. А завер-

шальний акорд — звісно, со-
лодкий: подарунки.

«За підтримки правлінь
райспоживспілок, керівників
кооперативних організацій різ-
двяні дійства відбулися і в райо-
нах, — каже голова обкому
профспілки працівників спо-
живчої кооперації Микола Воз-
нюк. — Незабутнє враження на

дітвору, серед якої представни-
ки родин, чиї батьки боронять
Україну, справила резиденція
святого Миколая, що розмісти-
лася в будинку лісівника в Кос-
топільському лісництві. Разом
із лісовим Миколаєм і екскурсію
екологічною стежкою провели,
й вогнище розклали, ще й куле-
шу наварили. 

Як малечі у Рівному свято дарували 

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

СЛАВІМО ЙОГО! На цен-
тральній площі Краматорська
відбулося традиційне для зи-
мових свят культурно-мис-
тецьке дійство — «Різдвяні пе-
редзвони», під час якого
майстерність продемонстру-
вали колективи художньої са-

модіяльності Донеччини, а
певного колориту акції дода-
вала участь у ній гостей із
Жовківського району Львів-
ської області. Судячи з реакції
глядачів, найбільше їм сподо-
балися виконання колядок, а
також веселий фестиваль
вертепів, які вкотре нагадали
про давні різноманітні й бага-
тющі народні традиції. 

Гості й водночас учасники
свята із Західної України — ко-
лектив «Джерело Розточчя»
(місто Жовква) розповіли, що
не вперше приїздять на Дон-
бас, адже торік вони неоднора-
зово виступали тут з концерта-
ми. І тому й нині скористалися
найпершою можливістю, щоб
привітати дорослих і менших
жителів прифронтового краю з

новорічними святами, побажа-
ти їм миру, добробуту й щастя. 

До речі, глядачі, які прийшли
на барвисте свято, також ста-
ли його учасниками, адже для
них на площі влаштовували  іг-
ри, конкурси, хороводи, а ще
вони змогли придбати тут різ-
номанітні товари майстрів де-
коративно-прикладного мис-
тецтва.       

Львівські вертепи колядували на Донеччині

ФУТБОЛЬНИЙ ОСКАР. У понеділок на гала-вечірці ФІФА в
Цюриху віншували найкращих за підсумками 2016 року. Спер-
шу Міжнародна федерація футболу презентувала символічну
збірну 2016-го. Вона вийшла майже іспанською: воротар Ма-
нуель Нойєр (Баварія), захисники: Даніел Алвес (Ювентус), Же-
рард Піке (Барселона), Серхіо Рамос (Реал), Марселу (Реал),
півзахисники: Лука Модрич (Реал), Тоні Кроос (Реал), Андрес
Іньєста (Барселона), а також нападники: Ліонель Мессі (Барсе-
лона), Луїс Суарес (Барселона), Кріштіану Роналду (Реал).

Наставника жіночої збірної Німеччини Сільвію Найд названо
найкращим тренером 2016 року у жіночому футболі. Німкеня
привела свою команду до золотих медалей Олімпіади-2016, а

італійський наставник «Лестер Сіті», який сенсаційно виграв
чемпіонат Англії, Клаудіо Раньєрі випередив головного трене-
ра мадридського «Реала» Зінедіна Зідана, який виграв Лігу
чемпіонів-2016, і коуча збірної Португалії Фернанду Сантуша,
який привів свою команду до успіху на чемпіонаті Європи-2016.

У суперечці за чоловічу нагороду капітан збірної Португалії,
золотий вінгер мадридського «Реала»  Кріштіану Роналду про-
гнозовано випередив Ліонеля Мессі з «Барселони» й Антуана
Грізманна з «Атлетико».

А капітана футбольної збірної США Карлі Ллойд вдруге по-
спіль було визнано найкращою футболісткою року за версією
ФІФА.

А «Щедрик» заспівали
на рекорд

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

РІЗДВЯНІ ТРАДИЦІЇ. Вижниця, що на Буковині, ще раз довела,
що у пісні їй немає рівних. У різдвяні дні на площі Героїв Майдану
вижничани та гості міста, попри мороз і хурделицю, зібралися на
традиційний районний фестиваль «Найбільша Коляда в наймен-
шому місті». 

Творчі колективи закладів культури, родини з дітьми, аматор-
ські гурти установ та організацій, зокрема райдержадміністрації
та райради, віншували Різдво Христове. 

З Києва завітала у засніжене карпатське місто державна хо-
реографічна студія народного танцю «Барвіночок». Із сусіднього
селища Кути на Івано-Франківщині, що через Черемош, приїхав
дитячий вертеп Свято-Миколаївської церкви. Гуртувала всіх і за-
давала тон у пісенних виступах на площі й зі сцени просто неба
місцева «Смерічка» — всесвітньо відомий вокально-інструмен-
тальний ансамбль Вижницького районного будинку культури,
який півстоліття тому виступами оголосив нову еру у вітчизняній
естраді. 

Кульмінацією музичного свята стало виконання «Щедрика» Ми-
коли Леонтовича, коли чи не найвідомішу українську пісню друж-
но заспівали на всі голоси  375 учасників фестивалю. Ця подія
стала наймасовішим в історії одночасним виконанням знаменитої
щедрівки. Вона одразу увійшла у Книгу рекордів України в кате-
горії «Масові заходи». Рекорд підтверджено відповідним дипло-
мом, який отримала і зберігатиме Вижницька районна рада. 

Для Вижниці це вже другий такий диплом. У 2012 році, під час
проведення першого фестивалю колядок, більш як 600 людей так
само одночасно заспівали коляду «Нова радість стала», що також
стало пісенним рекордом.

Дітвора ялинкою в театрі задоволена
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