НА ЧАСІ

АКТУАЛЬНО

У неділю, 25 жовтня, о 4.00
год. за київським часом країна
переходить на зимовий час. Для
цього необхідно перевести стрілки
годинників на одну годину назад
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Глава держави дав
інтерв’ю українським
телеканалам, відповівши
на актуальні питання
сьогодення

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СУБОТА, 24 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ		

№207 (6821)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ДОНАЛЬД ТУСК:
«Серед багатьох полів бою,
де єдність найнеобхідніша,
два надзвичайно
важливі фронти: наша
спільна позиція проти
російської агресії та
наша солідарність
в умовах пандемії
COVID-19».

Кого об’єднуватиме
і чим займатиметься
Кримська платформа
Фото Укрінформу

ЦИТАТА ДНЯ

Голова Європейської народної партії про найголовніші
виклики сьогодення для України і Європи

На часі створення
фондового ринку
МЕТА. Нараду з обговорення питання створення інфраструктури
для розбудови фондового ринку в Україні провів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він заслухав концепції розвитку фондового ринку й підтримав ініціативу підписання меморандуму з міжнародними партнерами і зацікавленими особами, в який входитиме покрокова імплементація з розбудови необхідної фінансової інфраструктури для розвитку фондового ринку в Україні, що засвідчить пріоритетність цієї реформи для уряду.
«Час експериментів завершився. Нам потрібні чіткі проєктні кроки, які
сприятимуть виникненню цивілізованого ринку. Політична воля та підтримка уряду точно є. І є таймлайн –– трирічний часовий горизонт. Повноцінне створення фондового майданчика в Україні займе певний час,
тому що це потребує зміни законодавства та правил», –– цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля. Директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гауссі заявив про підтримку реформи фондового ринку: «Це великий амбітний
проєкт, який матиме трансформаційний вплив на українську економіку».

ЦИФРА ДНЯ

14,5%

за підсумками трьох кварталів
порівняно з торішнім аналогічним
періодом становило зростання
середньоденного розміру допомоги
по вагітності й пологах від Фонду
соціального страхування

ДЕОКУПАЦІЯ. Київ оголосив про створення міжнародного

майданчика з обговорення кримського питання

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

.................

Розпочалася
передплата
на 2021 рік.
Передплату
приймають
усі відділення
зв’язку
Укрпошти.
Також її можна
оформити
на сайті:
ДП «Преса»
www.presa.ua
ПАТ
«Укрпошта»
www.ukrposhta.ua
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КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080053

USD за28.2911
1 долар США

EUR за33.549
1 євро

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій
на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн
на півроку . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн
на рік . . . . . . . . . . . 384 грн . . . . . . . . . . 684 грн
Соціальний
Передплатний
передплатний
індекс
61035
індекс 40227

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2021 рік –
безкоштовна.

встановлені Національним банком України на 26 жовтня 2020 року

RUB 3.7003
/ AU 54133.04
за 10 рублів

AG 702.56за 1 тройську
PTунцію
25703.03

PD 67900.05

24 жовтня 2020 року, субота, № 207

www.ukurier.gov.ua
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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1252-р
Київ

Про затвердження фінансового плану державного
публічного акціонерного товариства «Національна
акціонерна компанія «Украгролізинг» на 2021 рік

Затвердити фінансовий план державного публічного акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія «Украгролізингф на 2021 рік, що додається до
оригіналу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1254-р
Київ

Про розподіл субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
підтримки територій, що зазнали негативного
впливу внаслідок збройного конфлікту на
сході України, у 2020 році

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити у 2020 році розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок
збройного конфлікту на сході України, згідно з додатком.
2. Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій забезпечити
погодження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок
збройного конфлікту на сході України, передбаченого цим розпорядженням, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 1254-р
РОЗПОДІЛ
у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок
збройного конфлікту на сході України
Найменування
місцевого бюджету адміністративно- Обсяг субвенції,
Код бюджету
територіальної одиниці
тис. гривень
Донецька область
05501000000 Бюджет Лиманської міської об’єднаної територіаль252
ної громади
05502000000 Бюджет Шахівської сільської об’єднаної територі350
альної громади
05506000000 Бюджет Іллінівської сільської об’єднаної територі154
альної громади
05507000000 Бюджет Сіверської міської об’єднаної територіаль240,1
ної громади
Житомирська область
06538000000 Бюджет Овруцької міської об’єднаної територіаль210,4
ної громади
Луганська область
12312200000 Районний бюджет Попаснянського району (для
700
м. Золотого та с. Катеринівка)
Харківська область
20322200000 Районний бюджет Первомайського району (для
630
Олексіївського сільського бюджету)
20303200000 Районний бюджет Близнюківського району (для
668,5
Близнюківської селищної ради)
Полтавська область
16317200000 Районний бюджет Оржицького району (для
210
Оржицької селищної ради)
Чернігівська область
25536000000 Бюджет Городнянської міської об’єднаної територі210
альної громади
Херсонська область
21316200000 Районний бюджет Скадовського району (для м.
378
Скадовська)
______
Усього
4003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1255-р
Київ

Про подання до Верховної Ради України проекту
Закону України «Про вихід з Угоди про співпрацю
держав — учасниць Співдружності Незалежних
Держав в боротьбі з незаконною міграцією»

Подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про вихід з Угоди про
співпрацю держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією» з метою виходу з Угоди про співпрацю держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією, вчиненої 6 березня 1998 року у м. Москві та ратифікованої із застереженням Законом України від 17
березня 1999 р. № 497-XIV.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1257-р
Київ

Про затвердження плану державних статистичних
спостережень на 2020 рік
1. Затвердити план державних статистичних спостережень на 2020 рік.

2. Взяти до відома, що надання державним органам та органам місцевого самоврядування статистичної інформації, яка не передбачена планом державних статистичних спостережень, здійснюється органами державної статистики відповідно до
статті 24 Закону України «Про державну статистику».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1258-р
Київ

Про затвердження плану державних статистичних
спостережень на 2021 рік

1. Затвердити план державних статистичних спостережень на 2021 рік.
2.Взяти до відома, що надання державним органам та органам місцевого самоврядування статистичної інформації, яка не передбачена планом державних статистичних спостережень, здійснюється органами державної статистики відповідно до
статті 24 Закону України «Про державну статистику».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1259-р
Київ

Про віднесення нерухомого майна у м. Києві
до сфери управління Фонду державного майна

Віднести нежитлову споруду — насосну станцію (літер Г) (реєстраційний номер
2071608480000) по вул. Лісній, 30, у м. Києві до сфери управління Фонду державного майна з метою її подальшої приватизації.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1261-р
Київ

Про віднесення комплексу будівель
у смт Асканія-Нова до сфери управління
Фонду державного майна

Віднести комплекс будівель (реєстраційний номер 1451940065254) по вул. Степовій, 3, у смт Асканія-Нова Херсонської області до сфери управління Фонду державного майна з метою його подальшої приватизації або передачі в оренду.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 жовтня 2020 р. № 1262-р
Київ

Про затвердження фінансового плану державного
підприємства «Державне Київське конструкторське
бюро «Луч» на 2020 рік

Затвердити фінансовий план державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» на 2020 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 09 жовтня 2020 р. № 1263-р
Київ

Про внесення зміни до плану заходів з підготовки
об’єктів паливно-енергетичного комплексу України
до осінньо-зимового періоду 2020/21 року
та його проходження

Внести зміну до плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2020/21 року та його проходження, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 916,
доповнивши його пунктом 8 такого змісту:
«8. Забезпечити видачу актів щодо підтвердження факту відсутності газифікації
природним газом багатоквартирних будинків та відсутності або нефункціонування
в зазначених будинках систем централізованого теплопостачання відповідно до вимог Порядку застосовування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою
НКРЕ від 23 квітня 2012 р. № 498.
Держенергонагляд.
До завершення осінньозимового періоду 2020/21 року.».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 13 жовтня 2020 р. № 1264-р
Київ

Про погодження призначення Луценко В. І.
виконуючим обов’язки директора державного
підприємства «Артемсіль»

Погодитися з пропозицією Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо призначення Луценко Вікторії Іванівни виконуючим обов’язки
директора державного підприємства «Артемсіль».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 13 жовтня 2020 р. № 1265-р
Київ

Про звільнення Кривенко Т. М. з посади керівника
Апарату Прем’єр-міністра України

Звільнити Кривенко Тетяну Миколаївну з посади керівника Апарату Прем’єрміністра України за угодою сторін.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 13 жовтня 2020 р. № 1266-р
Київ

Про тимчасове покладення виконання обов’язків
керівника Апарату Прем’єр-міністра України
на Губанова О. І.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку керівника Апарату
Прем’єр-міністра України, виконання обов’язків керівника Апарату Прем’єр-міністра
України на радника Прем’єр-міністра України Губанова Олега Ігоровича.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «ІВАЩЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF IVASHCHENKO v. UKRAINE)
(заява № 41303/11)
Стислий виклад рішення від 10 вересня 2020 року
У квітні 2010 року Служба безпеки України порушила оперативно-розшукову
справу щодо заявника, на той час виконувача обов’язків Міністра оборони України, у
зв’язку з стверджувано незаконною діяльністю державного підприємства, що належало до сфери управління Міністерства оборони.
Згодом матеріали справи були передані Генеральній прокуратурі України, яка порушила кримінальне провадження щодо заявника за підозрою у зловживанні владою
та перевищенні службових повноважень. Заявника було затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою під час досудового слідства і поміщено
до Київського слідчого ізолятора. Під час перебування під вартою у нього погіршився стан здоров’я, і він проходив стаціонарне лікування у міській клінічній лікарні, що
позитивно вплинуло на його стан здоров’я.
Неодноразово суди продовжували строк тримання заявника під вартою посилаючись на аналогічні підстави, наведені, у постанові суду першої інстанції. Апеляційну скаргу заявника щодо зміни запобіжного заходу суд залишив без задоволення.
Крім того, під час розгляду справи судом, заявник кілька разів клопотав про звільнення його з металевої клітки, посилаючись на погіршення стану здоров’я, однак суд
зазначав, що тримання заявника в металевій клітці відповідає нормам національного законодавства.
У квітні 2012 року районний суд визнав заявника винним та обрав йому покарання у
виді позбавлення волі строком на п’ять років, однак цього ж року апеляційний суд скасував вирок районного суду та звільнив заявника від відбування покарання та з-під варти.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на ненадання йому належної медичної допомоги та лікування під час
тримання під вартою і тримання його у металевій клітці під час судових засідань. Також заявник скаржився за пунктами 1, 3 та 4 статті 5 Конвенції на незаконність, тривалість та необґрунтованість тримання його під вартою під час досудового слідства,
відсутність у його розпорядженні ефективної процедури оскарження законності тримання його під вартою, а також за статтею 8 Конвенції у зв’язку із таємним стеженням за ним працівників правоохоронних органів.
Розглянувши скаргу заявника на тримання його у металевій клітці під час судового засідання Європейський суд звернув увагу на те, що тримання підсудних у металевих клітках під час судового засідання становить публічне приниження людської гідності та несумісне з нормами цивілізованої поведінки демократичного суспільства.
Європейський суд констатував порушення статті 3 Конвенції.
Щодо скарги заявника за пунктом 3 статті 5 Конвенції Європейський суд зазначив, що не оцінивши конкретні факти або не розглянувши можливість застосування
інших запобіжних заходів, як альтернативу триманню під вартою під час досудового
слідства, та по суті постійно посилаючись на тяжкість обвинувачень, ризик ухилення
або перешкоджання слідству, органи державної влади продовжували строк тримання заявника під вартою під час провадження на підставах, які не можуть вважатися
«достатніми» та «відповідними» для виправдання тривалості такого тримання. Європейський суд, посилаючись на попередню практику у справах проти України, констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
Стосовно скарг заявника за пунктами 1 та 4 статті 5 Конвенції Європейський суд
зазначив, що він розглянув основні юридичні питання, порушені у цій заяві, тому немає необхідності у винесенні окремого рішення щодо прийнятності та суті цих скарг.
Також Європейський суд дійшов висновку, що заявник недостатньо обґрунтував
свої скарги за статтею 3 Конвенції щодо ненадання йому належної медичної допомоги та лікування під час тримання під вартою, а також скаргу за статтею 8 Конвенції та відхилив їх відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 3 та пунктом 3 статті 5 Конвенції на тримання заявника у металевій клітці під час судових засідань у його справі, а також на відсутність достатнього обґрунтування та тривалість тримання заявника під вартою;
2. Оголошує неприйнятними скаргу за статтею 3 Конвенції на ненадання заявнику належної медичної допомоги під час тримання його під вартою та скаргу за статтею 8 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції;
4. Постановляє, що було порушено пункт 3 статті 5 Конвенції;
5. Постановляє, що немає необхідності розглядати питання прийнятності та суть
скарг заявника за пунктами 1 та 4 статті 5 Конвенції щодо стверджуваної незаконності його затримання та тримання під вартою у період з 21 до 24 серпня 2010 року та стверджуваного неналежного розгляду судом першої інстанції його клопотань
про звільнення з-під варти;
6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 10 000
(десять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись,
в якості відшкодування моральної шкоди;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Інформація для абонентів
ПрАТ «Фарлеп-Інвест»
(код ЄДРПОУ - 19199961)!
З 01 листопада 2020 року змінюються окремі тарифи на послугу Інтерактивне ТБ для існуючих абонентів — фізичних осіб.
Детальна інформація — в Особистому кабінеті абонента або за телефоном
(044) 507 00 00 або 177 (з телефонних ліній Vega).

Царичанська державна нотаріальна
контора Дніпропетровської області сповіщає про відкриття спадкових справ після
померлих:
- СЕРЕДИ Олексія Миколайовича,
дата смерті 21.02.2019 рік;
- УСЕНКА Миколи Івановича,
дата смерті 10.04.2020 рік.
Спадкоємців прохання звертатися до
нотаріальної контори за адресою: 51000,
Дніпропетровська область, Царичанський
район, смт Царичанка, вулиця 14-ї Гвардійської дивізії, 15, тел.0569031468.

09.10.2020 Національний банк України
прийняв рішення про виключення з Державного реєстру фінансових установ таких фінансових установ:
1. ПТ «МАЄВСЬКИЙ, МАЄВСЬКА «ЛОМБАРД № 1» (код ЄДРПОУ 30345601);
2. ПТ «ЛОМБАРД «ВИГОДА» ДОЛІНСЬКИЙ Є. П. І КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ
41733852);
3. ТОВ «ЦЕНТР ІНФОТЕХНОЛОГІЙ» (код
ЄДРПОУ 32531966).
Вказані рішення було прийнято на підставі заяв вказаних фінансових установ.

Приватний
нотаріус
Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області Іванчишина Л.Г.,
бульвар
Олександрійський,
145,
м. Біла Церква, Київська область, 09119,
тел./факс (04563) 6-10-39, повідомляє
про відкриття спадщини на майно після
померлої 26.04.2020 року

Втрачене посвідчення громадянки, потерпілої від Чорнобильської катастрофи категорії 3 серії Б №014666 від
04.08.1993 року, видане Київською обласною державною адміністрацією на ім’я
Палієнко Галини Василівни,
вважати недійсним.

Загублені судновий квиток на човен
«Барк», державний номер КИВ-7056К та
БАГІНОЇ ЛЮБОВІ ВАСИЛІВНИ,
посвідчення судноводія маломірного суд18.05.1935 р.н. Спадкоємці померлої ви- на на ім’я Квітка Володимир Миколайокликаються до приватного нотаріуса для вич,
з’ясування повного кола спадкоємців.
вважати недійсними.

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
Широківська районна державна адміністрація Дніпропетровської області повідомляє спадкоємців померлої 18.05.2006
СКІРКО Ганни Гаврилівни
про те, що головою Широківської райдержадміністрації прийнято розпорядження від 12.10.2020 № Р-302/0/392-20 «Про викуп земельної
ділянки сільськогосподарського призначення, яка належить на праві приватної власності померлій 18.05.2006 Скірко Ганні Гаврилівні,
на підставі державного акта на право приватної власності на землю
ІІ-ДП №048470, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на
право приватної власності на землю ШР № 6566 від 29.09.2000, площею 3,8600 га, що розташована на території Карпівської сільської ради
Широківського району Дніпропетровської області для суспільних потреб, як розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 3 черга хвостового господарства та оборотного водопостачання».
Об’єкт викупу: земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 3,8600 га, що розташована на території Карпівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області та належить Скірко Г.Г. на праві приватної власності.
Кадастровий номер: відсутній.
Мета викупу: для суспільних потреб, пов’язаних з користуванням
надрами, а саме: розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із
видобуванням корисних копалин — для будівництва 3-ї черги хвостосховища ПРАТ «ІНГЗК».
Умови викупу:
- викупна ціна за земельну ділянку, яка підлягає викупу, включатиме
вартість земельної ділянки (її частини), з урахуванням збитків, завданих власнику внаслідок викупу земельної ділянки, у тому числі збитків,
що будуть завдані власнику у зв’язку з достроковим припиненням його зобов’язань перед третіми особами, зокрема упущена вигода, у повному обсязі. Вартість вказаної земельної ділянки визначатиметься на
підставі її експертної грошової оцінки та затверджуватиметься у порядку, визначеному законом;
- строк викупу: до 12.10.2021.
- джерело фінансування — кошти ПРАТ «ІНГЗК».
Станом на момент цього повідомлення відсутні відомості про земельну ділянку, що може бути надана замість викупленої.
Права і обов’язки власника земельної ділянки, які виникли у зв’язку
з її викупом відповідно до Закону України «Про відчуження земельних
ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності»:
«Стаття 13. Права власника земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, щодо яких прийнято рішення про
викуп для суспільних потреб
1. Власник земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що
на ній розміщені, щодо яких органом виконавчої влади чи органом
місцевого самоврядування прийнято рішення про викуп для суспільних потреб, до переходу права власності на таку земельну ділянку, інші
об’єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, до держави чи територіальної громади має право володіти, користуватися та розпоряджатися цими об’єктами на власний розсуд, отримувати доходи та здійснювати витрати, пов’язані з використанням земельної ділянки за цільовим призначенням.
2. Витрати власника земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого
майна, що на ній розміщені, щодо яких органом виконавчої влади чи
органом місцевого самоврядування прийнято рішення про викуп для
суспільних потреб, пов’язані з новим будівництвом, реконструкцією та
капітальним ремонтом будівель і споруд, передачею їх у користування,
заставу (іпотеку), закладенням багаторічних насаджень та проведенням
інших заходів, що значно підвищують викупну ціну, за умови, що такі
дії вчиняються після отримання власником об’єктів письмового повідомлення про їх викуп, не відшкодовуються.
3. Власник земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що
на ній розміщені, який отримав письмове повідомлення про їх викуп
для суспільних потреб, у разі відчуження цих об’єктів на користь іншої особи зобов’язаний попередити таку особу про викуп зазначених
об’єктів для суспільних потреб та повідомити орган, який прийняв рішення про відчуження. Рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб зберігає свою чинність для нового власника земельної
ділянки. Інформування нового власника про викуп відповідних об’єктів
органом, який прийняв рішення про їх викуп, у порядку, визначеному
статтею 10 цього Закону, не вимагається.»
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.11 Закону України «Про
відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що
на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», Широківська райдержадміністрація просить спадкоємців померлої 18.05.2006 Скірко Ганни Гаврилівни протягом одного місяця з дня публікації цього повідомлення письмово повідомити Широківську райдержадміністрацію про
надання згоди на проведення переговорів щодо умов викупу або відмову від такого викупу.
У разі неотримання згоди власника (спадкоємців) земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з викупом
цих об’єктів для суспільних потреб зазначений об’єкт може бути примусово відчужений у державну власність лише як виняток з мотивів суспільної необхідності. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності здійснюється за рішенням суду.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Золотька Руслана Едуардовича, 18.12.1996 року народження, зареєстрованого за
адресою: м. Донецьк, вул. Кірова, буд. 121, кв. 51, який фактично перебуває на тимчасово окупованій території в м. Донецьк, як обвинуваченого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру
досудових розслідувань №22019260000000032 від 24.10.2019 р. за ч.
1 ст. 258-3 КК України.
Підготовче судове засідання відбудеться о 09-30 год. 28.10.2020 року за адресою: м. Чернівці, вул. Кафедральна, буд. 4, каб. 8.
З моменту опублікування повістки про виклик обвинуваченого Золотька Р.Е. у засобах масової інформації загальнодержавної сфери
розповсюдження, останній вважається належним чином ознайомлений з її змістом.
Суддя Одовічен Я.В.

01 червня 2020 року помер
КУНЦЕВИЧ Віктор Сергійович,
1934 року народження. Відкрита спадкова справа у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Лисенко Рузанни Коляївни. Спадкоємцям необхідно звернутися до нотаріуса із заявою про
прийняття спадщини або відмову від спадщини у передбачений законом строк за адресою: Україна, місто Харків, вулиця Героїв Праці, 21.
Телефон: +380635097707.

В провадженні Новоайдарського районного суду Луганської області (Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38), знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 22017130000000148 від
27.06.2017 року за обвинуваченням Фролова Вадима Вікторовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3
КК України.
Ухвалою від 29.07.2019 року колегією суддів Новоайдарського районного суду Луганської області ухвалено здійснення спеціального судового провадження у справі.

У зв’язку зі смертю
ЛУНЬОВОЇ Аксенії Гаврилівни,
20.09.1922 р.н., померлої 06 грудня 2014 р., відкрилась спадщина.
Можливі спадкоємці можуть звернутися до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області Полякової
М.В. протягом 14-ти днів від публікації за адресою: 61057, м. Харків,
вул. Чернишевська, 13, оф. 607, тел. (057) 720-15-95.

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

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки:
Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів серія AM: 9282406, 9282408-9282410,
7288146-7288147,7682821, 7685110-7685115, 5899278-5899279, 9261846,
9261848, 9227589, 9292951, 9311963, 9320930, 9219945, 9307292, 9307217,
9237498, 640654-640655, 7263776, 9229694, 9231706, 9247250, 9278131,
9208659, 9252025; серія AК: 4439272, 9683130; серія AО: 6689457, 6681788,
6689446; серія AР: 7585088, 7585090; Зелена Картка Вся система, Азербайджан: 14204813, 14507483, 14970590, 14963025, 14955168; Зелена Картка
«Білорусь,Молдова,Росія,Азербайджан»: 14999376, 14994454; добровільне
страхування відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за
кордон: 3303140, 3316302, 3320132, 3229754-3229755, 3267095, 3267406,
3240260, 3254124-3254128, 3254141, 3239981, 3294618, 3282584, 3282706.
Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь,
проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Меньшакова Віталія Володимировича, Рункова Андрія Володимировича, Стемасова Олега Вікторовича, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.
Обвинувачені Меньшаков Віталій Володимирович, Рунков Андрій Володимирович, Стемасов Олег Вікторович викликаються на 03 листопада 2020
року на 08 год. 30 хв. до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області для участі в розгляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О.О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження № 933/388/20 за обвинуваченням Зіпіра Дмитра Дмитровича за ч. 1 ст.258-3 КК України за відсутності обвинуваченого (in absentia) в
порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений Зіпіра Дмитро Дмитрович, 29.12.1978 р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: Донецька область, м. Волноваха, вул. Ювілейна, 136, викликається
до суду на 09.30 год. 03 листопада 2020 року (корп. № 2, каб. №18) для участі у судовому засіданні.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ЗАХІД

11..16
4..9

11..16
5..10

Повістка про виклик

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОБСЕРВАТОРНИЙ», код ЄДРПОУ
43113580, юридична адреса: 03113, місто Київ, провулок Артилерійський, будинок 5-А, офіс 11, повідомляє про свою ліквідацію з 21 жовтня 2020 р., на підставі Рішення №2 від 21 жовтня 2020 року.
Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді протягом
тридцяти календарних днів з дня опублікування оголошення. Ліквідаційна комісія працює за адресою: 03113, місто Київ, провулок Артилерійський, будинок 5-А, офіс 11, тел. +380959121950.
Приватний нотаріус Роменського районного нотаріального округу
Сумської області Кравченко А.В. повідомляє, що після смерті
ШУМСЬКОГО Віктора Петровича,
громадянина України, 12 вересня 1946 року народження, який помер
24 вересня 2004 року, останнім місцем реєстрації якого було: село Великі Бубни, вулиця Дружби, будинок 9, Роменського району Сумської
області, була заведена спадкова справа. Просимо усіх спадкоємців у
строк до 22 листопада 2020 року звернутися до нотаріуса за адресою:
42000, місто Ромни, вулиця Аптекарська, будинок 1 (офіс нотаріуса),
або за телефонами: (05448) 5-18-85, 098-556-86-85, 066-430-24-47.
Повістка про виклик

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваченого Фролова Вадима Вікторовича,

24.10.1970 р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, с. Красна Талівка, вул. Промениста, буд. 15, у судове засідання, яке відбудеться 29.10.2020 року о 10-30 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового судового засідання і вживає
заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на
нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК
України та здійснити спеціальне судове провадження.

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

ЦЕНТР

СХІД

12..17
4..9

12..17
5..10

ПІВДЕНЬ

сонячно

14..19
8..13

мінлива
хмарність
хмарно
дощ

напрям
вітру

гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 ЖОВТНЯ
Oбласть

Нiч

Київська

+4 +9 +11 +16

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

+4 +9
+4 +9
+4 +9
+5 +10
+4 +9
+5 +10
+5 +10
+4 +9
+5 +10
+5 +10
+5 +10
+4 +9

День
+11 +16
+11 +16
+10 +15
+12 +17
+11 +16
+11 +16
+11 +16
+10 +15
+11 +16
+12 +17
+11 +16
+11 +16

Oбласть

Нiч

Черкаська

+4 +9 +11 +16

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

+4 +9
+5 +10
+6 +11
+9 +14
+8 +13
+9 +14
+8 +13
+5 +10
+8 +13
+5 +10
+9 +14
+6 +8

День
+12 +17
+11 +16
+13 +18
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+13 +18
+12 +17
+13 +18
+12 +17
+16 +21
+13 +15

Укргiдрометцентр

Суддя А.І. Міросєді

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст.ст.
111, 112, 133, 135, 137, 290, 297-5 КПК України, повідомляє підозрюваного
Корніленкова Ігоря Петровича, 19.10.1965 р.н., зареєстрованого за адресою:
вул. Московська, 41/8, кв. 62, м. Київ, про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000235 від 11.07.2016
та необхідність його прибуття до Національного антикорупційного бюро
України (вул. В. Сурикова, 3, м. Київ) до старшого детектива Національного
бюро Войтюка Р.В. (тел.: (044) 246-32-80) для надання доступу до матеріалів у порядку ст. 290 КПК України.

ВДЕНЬ
ВНОЧІ
температура

ПІВНІЧ

До уваги
приватного акціонерного товариства
«ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»

(вул. Тараса Шевченка, буд. 19, с. Зелений Бір, Васильківський р-н,
Київська обл., 08635, ідентифікаційний код юридичної особи 05513193).

У зв’язку з відсутністю приватного акціонерного товариства «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» (ідентифікаційний код юридичної
особи 05513193) за його місцезнаходженням (вул. Тараса Шевченка, буд. 19, с. Зелений Бір, Васильківський р-н, Київська обл., 08635),
Антимонопольний комітет України не має можливості вручити вимогу
про надання інформації від 15.10.2020 № 126-29/01-14049 за місцезнаходженням юридичної особи.
На підставі пункту 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994
року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994
року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами) вищезазначені вимоги про надання інформації розміщені на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (http://www.amcu.gov.ua) в
розділі «Розгляд справ».
Центральним районним судом м. Миколаїв у складі головуючого судді Мамаєвої О.В., суддів Гуденко О.А. та Чулуп О.С. здійснюється спеціальне судове провадження № 325/371/17 щодо обвинувального акта, складеного за результатами спеціального досудового розслідування обставин
кримінального провадження № 22015150000000007, за обвинуваченням
Калініна Олексія Олександровича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України.
У судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12,
каб. 11 (засоби зв’язку 0512-53-31-06, електронна адреса inbox@ct.mk.
court.gov.ua) 16 год. 00 хв. 03 листопада 2020 року, 16 год. 00 хв. 24 листопада 2020 року , 12 год. 30 хв. 02 грудня 2020 року викликається обвинувачений Калінін Олексій Олександрович, 28 серпня 1984 року народження,
громадянин України, останнє відоме місце проживання в Україні: м. Миколаїв, вул. Володарського, 2, кв. 27
Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не може з’явитися у судове засідання, він
зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про неможливість з’явлення та
про поважні причини неявки.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає та повідомляє Стадниченка Сергія Анатолійовича (останнє відоме місце мешкання: м. Миколаїв,
вул. Київська, 8- Б, кв. 93) про дату слухання у спеціальному провадженні відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України кримінального провадження з обвинувальним актом відносно Стадниченка С.А. за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 365-2 ч. 3, 362 ч. 1, 3 КК України. Судове засідання відбудеться 29 жовтня 2020 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні суду адресою:
м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/16 (4 поверх, судова зала №414).

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 14
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