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На Днепропетровщине массово закрываются
малые частные предприятия. Не находя сил платить
ужесточившиеся налоги и штрафы, предпринимате
ли предпочитают просто прекращать свою дея
тельность. А эксперты всерьез
пророчат скорую и оконча
тельную смерть мелкого
бизнеса, оказавшегося
под убийственным прессингом
государства.
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НОВИНИ

ЕКСКЛЮЗИВНО

РАДБЕЗ ООН

ГОЛОВУВАННЯ УКРАЇНИ
Від 1 лютого Україна почала головування у Раді Безпе
ки ООН. Про це у своєму Twitter нагадав Глава держави
Петро Порошенко, зазначивши, що це новий від
повідальний етап нашої роботи в цьому міжнародному
органі. Президент додав, що в ООН Україна й надалі
використовуватиме кожну можливість для захисту від
російської збройної агресії. Крісло Голови Радбезу
займе посол України при ООН Володимир Єльченко.
ЗАГОСТРЕННЯ В АВДІЇВЦІ

ПОСТІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
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TAYANNA: «Люблю ділитись - порадою,
піснею, енергією»
Упродовж найближчих трьох тижнів українські виконавці боротимуться за право представляти рідну країну на
міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017». Серед претендентів - муза відомого режисера Алана Ба
доєва Тетяна Решетняк, яка вийде на сцену національного відбору під іменем TAYANNA. Ніжна й тендітна зовні,
вона неодноразово переконувала, що не боїться труднощів, ніколи не здається і наполегливо йде до своєї мети.
У 2015-му Тетяна стала єдиною дівчиною-суперфіналісткою ТВ-проекту «Голос країни-5». Що у її житті змінилося з
тих пір, хто надихає і підтримує, співачка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю «Вістям».

Засідання штабу щодо контролю ситуації в Авдіївці
відбуваються кожні дві години: як на місці, так і в
Києві. Про це на засіданні уряду в середу повідомив
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. За його слова
ми, в місті забезпечили на мінімальному рівні роботу
всіх систем життєдіяльності. «Єдине, що внаслідок
бомбардування немає електроенергії. Але розроблені
абсолютно всі сценарії, за якими ми будемо діяти в
залежності від розвитку ситуації», - сказав Прем’єр.
УЖЕ ЦЬОГОРІЧ

ЛОУКОСТИ БУДУТЬ
Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив,
що відомство домовляється з лоукостами, аби вони
прийшли на український авіаринок. За його словами, у
лютому готується серія перемовин з авіаперевізника
ми, яким нададуть гарантії реєстрації та створення сво
го парку літаків в Україні. «Лоукости будуть, але я наразі
не можу повідомити, які саме», - зазначив Омелян.
ДОВІДКА ПРО НЕСУДИМІСТЬ

Оформить подписку вы можете:
1. В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ОБЛАСТИ:

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 41804
ПОДПИСКА
*ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ (с TV-программой)
1 мес. - 18,72 грн.
НА ГАЗЕТУ
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по телефону (056) 778-21-44 или по электронной почте
t.ovchatova@gmail.com
НА 2017 ГОД

* Цены указаны с учетом стоимости услуг Укрпочты на 2017 год

16 Людмила Астахова: «В фэнтезийном мире жить не хотела бы»

ВИДАВАТИМУТЬ ПО-НОВОМУ
Від 1 лютого довідки про відсутність судимості вида
ватимуть територіальні сервісні центри МВС. Запит
на отримання документа потрібно буде заповнити
безпосередньо у адміністратора. Виготовлятимуть
довідку 30 календарних днів з дня надходження
запиту, її надання - безкоштовне.

4 МИРСЬКІ СПРАВИ
КОНСУЛЬТАЦІЇ
ЗАПИТАЙ ЮРИСТА

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
Я - опікун недієздатної особи. Попередній опікун незаконно продав квартиру
зазначеної особи. Нові власники відмовляються її повертати і кажуть, що
сплатили за неї всі необхідні кошти. Чи є
способи повернення квартири?
На запитання відповідає юрисконсульт ПП
«Адвокатське бюро Олега Бовкуна» Сергій
Вікторович Циб.
 Власник має
право витребувати
своє майно від особи, яка незаконно,
без відповідної
правової підстави
заволоділа ним і в
якої майно фактично знаходиться
та єіндивідуально
визначеним. Якщо
майно за відплатним договором
придбане в особи,
яка не мала права
його відчужувати,
про що набувач не
знав і не міг знати
(добросовісний набувач), власник має
право витребувати це майно від набувача у разі, якщо майно, зокрема, вибуло з
володіння власника або особи, якій він
передав майно у володіння, не з їхньої волі
іншим шляхом. Набувач визнається добросовісним, якщо в разі вчинення правочину
він не знав і не міг знати про відсутність у
продавця прав на відчуження майна, наприклад, ужив усіх розумних заходів, виявив
обережність та обачність для з’ясування
правомочностей продавця на відчуження
майна. До того ж у діях набувача не повинно
бути й необережної форми вини. До вибуття
майна з володіння власника або особи, якій
він передав майно у володіння, не з їхньої
волі іншим шляхом (пункт 3 частини першої
статті 388 ЦК), належать, зокрема, такі випадки, як вчинення правочину під впливом
обману, насильства, зловмисної домовленості представника власника з іншою
стороною, тобто у всіх випадках, коли майно
вибуло з володіння без волі власника (або
законного володільця). Власник має право
спростувати заперечення набувача про
його добросовісність, довівши, що під час
учинення правочину набувач повинен був
засумніватися у праві відчужувача на відчуження майна. Відповідно до положень ч.1
ст. 388 ЦК власник має право витребувати
своє майно із чужого незаконного володіння незалежно від думки відповідача про те,
що він є добросовісним набувачем, якщо
доведе факт вибуття майна з його володіння
чи володіння особи, якій він передав майно,
не з їхньої волі. Отже, ви можете звернутися
до суду з позовною заявою про витребування майна з чужого незаконного володіння,
обґрунтовуючи свої вимоги тим, що набувач
майна є недобросовісним, або ж тим, що
майно вибуло з володіння власника не з
його волі.
Якщо у вас виникли запитання, телефонуйте
- (050) 571-21-50; (097) 241-56-34;
або пишіть запитання:
dnepropetrovsklawyer@gmail.com
і ми дамо вам відповідь у наступному
номері.
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ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ

АНАСТАСИЯ НЕФРЕТОВА

Сегодняшний ритм
жизни - стремителен.
Многие становятся
эгоистами, думают
только о себе, напрочь забывая, что
рядом есть люди,
которые нуждаются
в помощи. Среди тех,
кто плохо справляется
с жизненными трудностями без поддержки
посторонних - мало
обеспеченные пожилые люди и инвалиды

Читайте на сайті:

Бизнес заботится о людях
преклонного возраста

ПРОВЕЛИ
АКЦИЮ
Чтобы привлечь
внимание общества
к проблемам людей
преклонного возраста, лиц с ограниченными физическими возможностями,
инвалидов, ООО
«Техно-Имидж» в
рамках социальной
программы на 20162017 годы провело
благотворительную
акцию «Навстречу
людям», приуроченную к новогодним
праздникам. Таким
образом предприятие укрепило свою
позицию компании
с корпоративной
социальной ответственностью. Празд-

ник организовали
вместе с партнерами и друзьями - это
общественные организации «Лидерское
движение «Открой
себя», «Разом за
квітучу Україну» и
«Громадська взаємодія», Всеукраинский благотворительный фонд

С ПАНСИОНАТОМ ПОДПИСАЛИ
МЕМОРАНДУМ
АНФІСА БУКРЕЄВА,
ФОТО МИКОЛИ ЛИСЕНКА

Нова чудова програма за
участю провідних артистів
Європи та України вихідними розпочалася у дніпров
ському державному цирку. І
малим, і дорослим глядачам
заряд позитивних емоцій
гарантовано
КРАЇНА ПТАСТВА
Упродовж усієї вистави своїми неповторними трюками дивують
повітряні гімнасти, акробати, жонглери. Серед
найцікавіших номерів
- єдиний в Європі атракціон «Ілюзія з тваринами» під керівництвом
нащадка племені майя,
багаторазового призера
«Ілюзіон-шоу» та циркових фестивалів Філіпа
Роберто Рамірез Делгадо.
Також на манежі - різ-

«Ренесанс Юкрейн»,
Днепропетровский
государственный
аграрно-экономический университет,
Международный
общественный союз
«Единый простор»
и компания ООО
«ВАЛ».

московском районе
и вручили подарки всем проживающим в даном учреждении людям.

Среди прочего - это
продукты питания,
одежда, средства
гигиены. Пожилые
люди также смогли посмотреть концерт, который подготовили для них
гости. Кроме этого, представители
предприятий обсудили с постояльцами пансионата их
условия проживания, проблемы со
здоровьем, предложили рекомендации
по ведению здорового образа жизни. С
руководством Панасовского гериатрического пансионата
был подписан меморандум о сотрудничестве, оговорены
возможности дальнейшего развития
взаимоотношений.

ПОДАРКИ
И КОНЦЕРТ
Волонтеры предприятий отправились в Панасовский
гериатрический
пансионат в Ново-

ВИДОВИЩНА ПРОГРАМА

У цирку - «Володар стихії»
номаніття улюбленців
малечі - дресированих
тварин, серед яких є навіть кумедні кабанчики.
Захоплює й казкова
країна птаства, якою керують чарівна королева
та король. Там можна
зустрітися із цілим виром
птахів. У номері задіяні
маленькі совки та голуби,
лелеки та навіть величезні повітряні хижаки
- грифи.
Один із найгарніших
номерів - танок на конях.
Його виконують наїзники
Максим і Інна Шакурови.
Коні й вершники - мов
єдине ціле. Надзвичайний
виступ, від якого на душі
стає радісно і тепло!

«ВАЛІЗА СМІХУ»
ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ГАРНИЙ НАСТРІЙ

ВЕЛОСИПЕДИСТИ - танці та навіть залицяється до дівчат.
ВІДЧАЙДУХИ
Та і це не всі дива
вистави. Щиру усмішку
та гарний настрій забезпечує найкумедніше в світі
клоунське тріо «Валіза
сміху» під керівництвом
Олександра Петруніна.
Ця унікальна трійця творчих бешкетників танцює
іспанські й африканські

От і відчайдухи-велосипедисти на байку-гіганті демонструють
цікаві виступи. Їдучи на
величезному веломопеді,
артисти ще й акробатичні
трюки виробляють, від
яких обертом іде голова.
Фаєр-шоу, магія вогню - всім цим дивує наш
цирк.

