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Президент про роль педагогів у суспільстві і країні

Наставники подають 
приклад

ВАКЦИНАЦІЯ. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму 
Telegram-каналі розповів про оновлену статистику щеплення се-
ред освітян: «Вакцинація серед освітян триває. І ми маємо на сьо-
годні ще більш позитивну динаміку щеплення. Це надзвичайно 
важливо, і я дякую колегам за свідомий вибір здоров’я та безпе-
ки. Принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали май-
же 78% вчителів». 

Високий рівень вакцинації працівників закладів загальної серед-
ньої освіти (повний цикл) у Луганській області — 67,9%, м. Київ — 
62,6%, Полтавській — 61,8%; Черкаській — 60,8%, Житомирській 
— 58,6%, Харківській — 58,3% областях.

Найбільше невакцинованих працівників закладів загальної се-
редньої освіти у Львівській (44,3%), Херсонській (39%), Івано-Фран-
ківській областях (31,4%).

МОН постійно оновлюватиме статистику щеплення серед осві-
тян, щоб і батьки, й учні мали достовірну інформацію та почували-
ся у безпеці.

Раніше міністр наголошував, що вчителів не можуть позбавити 
оплати праці під час дистанційного викладання.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

58,52 тис. га 
сільськогосподарських угідь продано  

з початку впровадження ринку землі. За 
три місяці зареєстровано 23 710 угод

«Учитель — це здатність 
поширювати добро і 

світло. Бо один він може 
надихнути сотні, тисячі 

й навіть десятки 
тисяч людей». 

Мистецтво вчити 
і вчитися 

ГОЛОВНИЙ УРОК.  «Урядовий кур’єр» вітає всіх освітян  
із професійним святом 
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ПІЗНАВАЙ РІДНЕ

У Боремельській територіальній 
громаді на Рівненщині охоче 
діляться рецептами успішного 
господарювання і формулюють 
завдання для законодавців

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

Завдяки креативному підходу 
Національний природний парк 
«Синевир» з однойменним 
озером  стає дедалі 
привабливішим для туристів

Ф
от

о 
В

ол
од

им
ир

а 
З

А
ЇК

И

ЦИТАТА ДНЯ

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

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі

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

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

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .

для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2022 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 40 грн . . . . . . . . . . . . 70 грн

на 3 місяці . . . . . . . 120 грн . . . . . . . . . . 210 грн

на 6 місяці . . . . . . . 240 грн . . . . . . . . . . 420 грн

на 12 місяців . . . . 480 грн . . . . . . . . . . 840 грн

Розпочалася 
передплата 

на II півріччя
2022 ріку.

Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ «Укрпошта» 
www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

Постанова КМУ «Про умови оплати 
праці працівників державних установ 
«Офіс із залучення та підтримки 
інвестицій» та «Офіс з розвитку 
підприємництва та експорту»
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

У провадженні Вищого антикорупційного суду пе-
ребувають матеріали кримінального провадження, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань № 52018000000000215 від 14 березня 2018 ро-
ку за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валенти-
новича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Іго-
ря Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 02 люто-
го 2021 року постановлено здійснювати спеціальне 
судове провадження у кримінальному провадженні 
за обвинуваченням Голобородька Ігоря Валентино-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, Ведути Ігоря Во-
лодимировича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 

У зв’язку з чим Голобородько Ігор Валентинович, 
громадянин України, 26.06.1975 року народження, 
уродженець м. Жовті Води Дніпропетровської об-
ласті, зареєстрований та останнє відоме місце  про-
живання: вул. Потапова, буд. 30, м. Жовті Води, Дні-
пропетровська обл., 52210, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 191 КК України, викликається в су-
дове засідання, яке відбудеться 12 жовтня 2021 ро-
ку о 16 годині 00 хвилин у приміщенні Вищого ан-
тикорупційного суду (місто Київ, проспект Перемоги, 
41, телефон +380-44-585-59-51), та Ведута Ігор Во-
лодимирович, громадянин України, 29.10.1963 року 
народження, уродженець м. Жовті Води, Дніпропе-
тровської області, зареєстрований та останнє відоме 
місце  проживання: вул. Хмельницького, 21, кв. 23А,  
м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52210, який 
обвинувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ви-
кликається в судове засідання, яке відбудеться 12 
жовтня 2021 року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні 
Вищого антикорупційного суду (місто Київ, проспект 
Перемоги, 41, телефон +380-44-585-59-51), голову-
ючий суддя: Крук Є. В., Кравчук О. О., Білоус І. О. 

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Кремінський районний суд Луганської області, що 
розташований за адресою: Луганська область, м. Кре-
мінна, вул. Тітова, 5, викликає в судове засідання при-
ватного нотаріуса КМНО Хара Наталію Станіславівну в 
якості третьої особи в цивільній справі № 414/1839/21 
провадження № 2/414/443/2021 за позовом Котелев-
ського Олександра Васильовича до Акціонерного това-
риства «Перший український міжнародний банк», треті 
особи Приватний нотаріус КМНО Хара Наталія Станісла-
вівна, Приватний виконавець виконавчого округу місто 
Київ Юхименко Ольга Леонідівна про визнання виконав-
чого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, 
яке відбудеться 28 жовтня о 8 годині 15 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Ріхтер Володимир Володимиро-

вич, 23.02.1977 року народження, відповідно до ст. ст. 
134,135, 323 КПК України викликається на 14 год. 15 хв. 
11 жовтня 2021 року до Хмельницького міськрайонного 
суду (м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, 2 поверх 
каб. № 3, головуючий суддя Антонюк О. В., судді: Піндрак 
О. О., Трембач О. Л., тел. (0382) 67-15-64, для проведення 
підготовчого судового засідання у кримінальному прова-
дженні № 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Поважні причини неприбуття особи на виклик перед-
бачені у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на ви-
клик передбачені у ст. 139 КПК України.

Втрачене Свідоцтво про право власності 
на нерухоме майно, розташоване за адресою: 
Дніпропетровська область, місто Дніпродзер-
жинськ, вулиця Вітебська, будинок 46, видане 

21.10.2010 на ім’я Чічкань А. В., серія САС номер 
451497, посвідченого заступником голови районної 

ради з питань діяльності виконавчих органів 
ради — керуючим справами Драган Л. П. 
на підставі рішення виконавчого комітету 

Заводської районної ради номер 230 
від 15.09.2010 року, вважати недійсним.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІ-
НАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС КАПІТАЛ», ідентифіка-
ційний код юридичної особи 39282833, місцезнахо-
дження юридичної особи: 01033, місто Київ, вулиця 
Шота Руставелі, будинок 33Б, нежиле приміщення 27 
(далі — ТОВ «ФК «АВЕРС КАПІТАЛ») повідомляє про 
прийняте єдиним учасником ТОВ «ФК «АВЕРС КАПІ-
ТАЛ» рішення (за №23/09 від 23.09.2021 року) про 
подання до Національного банку України заяви про 
виключення ТОВ «ФК «АВЕРС КАПІТАЛ» з Держав-
ного реєстру фінансових установ.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСВ 

Практик» (код за ЄДРПОУ — 35494084) (далі — То-

вариство) повідомляє про скасування всіх довіре-

ностей, виданих від імені Товариства, та договорів 

на представництво чи/та про надання правничої (або 

правової) допомоги, укладених від імені Товариства, 

в період з 12.11.2007 року по 27.09.2021 року включ-

но. Довіреності та договори втрачають свою юридич-

ну силу з 27 вересня 2021 року.

Втрачений Договір купівлі-продажу квартири, 

розташованої за адресою: Дніпропетровська 

область, місто Дніпродзержинськ, проспект Леніна, 

будинок 51 (п’ятдесят один), квартира 31 

(тридцять один), виданий 17.12.1998 

на ім’я Чічкань А. В., серія ААР номер 512517, 

посвідчений приватним нотаріусом Юрченко Н. В., 

вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Мірошниченко Дмитро В’ячеславович, 

22.05.1971 р. н., уродженець м. Луганськ, 1-й Мікро-
район, 3/247, останнє відоме місце проживання: м. Лу-
ганськ, 1-й Мікрорайон, 3/247, на підставі ст.ст. 134, 
135, 297-5, 323 КПК України, Вам необхідно з’явитися 
05.10.2021 на 13 год. 30 хв. до Івано-Франківського місь-
кого суду Івано-Франківської області, за адресою: м. Іва-
но-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. №11, 1 поверх, 
зал 7, для розгляду кримінального провадження про об-
винувачення Мірошниченка Дмитра В’ячеславовича у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Суддя Тринчук В. В.

ОГОЛОШЕННЯ  
про припинення підприємства

Згідно наказу Державного Агентства лісових ре-
сурсів України № 553 від 27.09.2021 року прийнято 
рішення щодо припинення Державного підприєм-
ства «Спеціалізоване лісогосподарське агропромис-
лове підприємство «Сторожинецький держспецліс-
госп», код ЄДРПОУ 05398487 (с. Зруб-Комарівський, 
вул. Шевченка, 28 Сторожинецького (нині Чернівець-
кого) району, Чернівецької області, 59015. Голова 
ліквідаційної комісії Максимчук Руслан Тарасович. 
Заяви кредиторів приймаються протягом двох міся-
ців від дня публікації даного оголошення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування

Ухвалою Херсонського міського суду Херсонської 
області від 27.09.2021 (справа № 766/21240/18) на-
дано дозвіл на здійснення спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22018011000000045 від 22.10.2018 за підозрою 
громадянина України Скачка Володимира Сергійо-
вича, 03.07.1959 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України.

На підставі ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, ви-
кликається 06 жовтня 2021 року об 11:00 годині до 
3-го слідчого відділу СУ ГУ СБУ в Автономній Рес-
публіці Крим, до слідчого в ОВС Владімірцева А. В.  
(м. Херсон, вул. Перекопська, 5) або прокурора відді-
лу прокуратури Автономної Республіки Крим та міс-
та Севастополя Жакоміна О. В. (м. Херсон, вул. Кре-
менчуцька, 69, 3-й поверх) для ознайомлення із ма-
теріалами кримінального провадження, вручення по-
відомлення про підозру, обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів у порядку ст. 290 КПК України, а та-
кож для участі в проведенні слідчих та процесуаль-
них дій при здійсненні спеціального досудового роз-
слідування: 

- Скачко Володимир Сергійович, 03.07.1959 року 
народження, громадянин України, адреса реєстрації: 
м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 17, кв. 44 у 
кримінальному провадженні № 22018011000000045 
від 22.10.2018 за ч. 2 ст. 110 КК України.

Одночасно роз’яснюю, що згідно ст. 139 КПК 
України ухилення від явки на виклик слідчого, про-
курора чи судовий виклик слідчого судді, суду (не-
прибуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який ого-
лошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, 
та/або перебуває на тимчасово окупованій території 
України, території держави, визнаної Верховною Ра-
дою України державою-агресором, є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження. 

У провадженні Галицького районного суду  
м. Львова (колегія суддів у складі головуючого суд-
ді Стрельбицького В. В.) знаходиться кримінальне 
провадження про обвинувачення Ткаченка Володи-
мира Ярославовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Повідомляємо, що підготовче судове засідання у 
даній справі судом призначено на 11 жовтня 2021 
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Галицького 
районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. 
Чоловського, 2 (2 поверх, 3 кабінет). 

Попереджаємо Ткаченка Володимира Ярославо-
вича, 07.07.1980 року народження, зареєстрованого 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал 
Ленінського комсомолу, буд. 5, кв. 56, що у випадку 
Вашої неявки у судове засідання на вищевказані дату 
та час справу буде розглянуто у Вашій відсутності на 
підставі наявних доказів у матеріалах справи.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у 
складі головуючого судді Романюка В. Ф. знаходиться кри-
мінальне провадження за обвинуваченням Саєнка Олексан-
дра Миколайовича, 20 березня 1974 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначе-
но на 11.10.2021 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Галиць-
кого районного суду м. Львова, за адресою: м. Львів, вул. 
Чоловського, 2.

Попереджаємо Саєнка Олександра Миколайовича, 20 
березня 1974 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Вільшани, 
пров. Скнаріна, буд. 5, проживаючого за адресою: м. Харків, 
просп. Тракторобудівників, буд. 100А, кв. 80, що у випадку 
Вашої неявки у судове засідання на вищевказані дату та час, 
справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наяв-
них доказів у матеріалах справи.

Оголошення про результати проведення 

конкурсу на будівництво житла

Служба безпеки України повідомляє, що за ре-

зультатами проведення конкурсу на будівництво 

житла на земельних ділянках по вул.  Причальна, 5а 

у Дарницькому районі м. Києва переможцем визна-

чено ТОВ «СІТІ-ФОРУС» (код ЄДРПОУ 38546894), ре-

зультати затверджені протоколом конкурсної комісії 

від 30 вересня 2021 року № 4 (оголошення опубліко-

ване в газеті «Урядовий кур‘єр» від 31 серпня 2021 

року №166).

Повідомлення щодо відомостей про підозрюваного, 
стосовно якого слідчим суддею постановлено 

ухвалу про здійснення спеціального досудового 
розслідування

Офіс Генерального прокурора повідомляє, що ухвалою 
слідчого судді Київського апеляційного суду від 15.09.2021 
(справа № 11-сс/824/5219/2021) постановлено ухвалу 
про здійснення спеціального досудового розслідування 
у кримінальному провадженні № 42016000000002299 від 
09.09.2016 за підозрою Чеснокова Олександра Євгеновича, 
12.08.1966 року народження, уродженця м. Севастополя АР 
Крим, останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Севас-
тополь, вул. Маринеско, буд. 5,  кв. 5, громадянина Росій-
ської Федерації у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч.1 ст. 111; ч. 5 
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

Відділ 18/1/1  
Офісу Генерального прокурора

Повістка про виклик
Єгоров Ігор Анатолійович, відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135, 138, 139 КПК України викликається на 
10 год. 00 хв. 20 жовтня 2021 року до старшого слід-
чого в ОВС ГСУ СБУ Христофорова В. Ф. у каб. 449 
за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А, (тел. 
0973464007) для допиту як підозрюваного, отриман-
ня процесуальних документів, ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22021000000000252 від 23.07.2021.

Повістка про виклик
Єгоров Ігор Анатолійович, відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135, 138, 139 КПК України викликається на 
10 год. 00 хв. 21 жовтня 2021 року до старшого слід-
чого в ОВС ГСУ СБУ Христофорова В. Ф. у каб. 449 
за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А, (тел. 
0973464007) для допиту як підозрюваного, отриман-
ня процесуальних документів, ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22021000000000252 від 23.07.2021.

Повістка про виклик
Єгоров Ігор Анатолійович, відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135, 138, 139 КПК України викликається на 
10 год. 00 хв. 22 жовтня 2021 року до старшого слід-
чого в ОВС ГСУ СБУ Христофорова В. Ф. у каб. 449 
за адресою: м. Київ, пров. Аскольдів, буд. 3-А, (тел. 
0973464007) для допиту як підозрюваного, отриман-
ня процесуальних документів, ознайомлення з мате-
ріалами досудового розслідування у кримінальному 
провадженні №22021000000000252 від 23.07.2021.

ОГОЛОШЕННЯ  
про припинення  

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«НОВОСАНЖАРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Відповідно до Цивільного кодексу України, Гос-
подарського кодексу України, Закону України «Про 
управління об’єктами державної власності», з метою 
удосконалення структури управління та підвищення 
ефективності ведення лісового господарства, врахо-
вуючи лист Полтавського обласного управління лі-
сового та мисливського господарства від 26.07.2021  
№ 02-15/679, та на підставі Наказу № 533 від 
27.09.2021 року, підписаного головою Державним 
Агентством Лісових ресурсів України, розпочато про-
цедуру припинення юридичної особи — ДЕРЖАВ-
НОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОСАНЖАРСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО», код згідно з ЄДРПОУ 00992734, 
шляхом реорганізації, а саме — приєднання до ДЕР-
ЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО», код згідно з ЄДРПОУ 25172647.

Вимоги кредиторів до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИ-
ЄМСТВА «НОВОСАНЖАРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАР-
СТВО», код згідно з ЄДРПОУ 00992734, приймають-
ся упродовж двох місяців з дня опублікування пові-
домлення про його припинення, а саме до 30.11.2021 
року, за адресою: 39300, Полтавська область, Пол-
тавський район, селище міського типу Нові Санжари, 
вулиця Пролетарська, будинок 3.

Довідкова інформація за телефонами:  
05344-3-14-93, 05344-3-19-98

Голова Комісії з припинення  
ДП «Новосанжарське лісове господарство» —  

Красюк В. Ф.

ОГОЛОШЕННЯ  
про припинення підприємства 

Згідно наказу Державного Агентства лісових ресурсів України № 552 від 27.09.2021 
року прийнято рішення щодо припинення Державного підприємства «Кіцманський ліс 
АПК» код ЄДРПОУ 35163506 (с. Нижні Станівці, вул. Незалежності, 38Б,Кіцманського 
(нині Вижницького) району, Чернівецької області, 59357. Голова ліквідаційної комісії 
Максимчук Руслан Тарасович. Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців 
від дня публікації даного оголошення.

Державне підприємство «Прилуцьке лісове господарство»  (код ЄДРПОУ 00993461) по-
відомляє, що наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 27.09.2021 №545 
прийнято рішення про припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох місяців з дня опублікуван-
ня цього повідомлення.

Письмові вимоги приймають за адресою: 17500, м. Прилуки, вул. Київська, 288.
Голова ліквідаційної комісії Баргамін О. С.  

тел. 067 4613256 

Кваліфікаційний сертифікат 

інженера-проектувальника 

(серія АР № 015422 виданий 26.04.19 р.) 

на ім’я Гудилової Оксани Юріївни, 

вважати втраченим з 24.09.2021року.

Оголошення про припинення юридичної особи 
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Згідно Наказу № 572 ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ від 27.09.2021 року ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИ-

ЄМСТВО «ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код згідно ЄДРПОУ 00992651 припиняє свою діяльність шля-
хом реорганізації , а саме — приєднання до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОДЕСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код згід-
но з ЄДРПОУ 33388061.

Вимоги кредиторів до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» приймаються 
упродовж двох місяців з дня опублікування повідомлення про його припинення Голова ліквідаційної комісії Дунаєвський В. А. 
за адресою: Одеська обл. Роздільнянський р-н, с. Новопетрівка , вул. Центральна, буд. 1.

Відповідно наказу від 27.09.2021 р. №576 Держлісагентства України  повідомляємо про припинення дер-
жавного підприємства «Саратське лісове господарство» (код ЄДРПОУ — 00992585) шляхом реорганіза-
ції, а саме – приєднання до державного підприємства «Ізмаїльське лісове господарство» (код ЄДРПОУ – 
00992591). Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом 2 місяців з дня оприлюднення по-
відомлення на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Поряд-
ку надання відомостей з Єдиного державного реєстру. Для вирішення усіх питань звертатися до Комісії з 
припинення державного підприємства «Саратське лісове господарство» за адресою: вулиця Соборна, 1, Са-
рата, Одеська область, 68200.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 3 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +11  +16 Черкаська +1  +6 +11  +16
Житомирська +1  +6 +11  +16 Кіровоградська +1  +6 +11  +16
Чернігівська +1  +6 +10  +15 Полтавська +1  +6 +10  +15
Сумська +1  +6 +9  +14 Дніпропетровська +1  +6 +11  +16
Закарпатська +2  +7 +16  +21 Одеська +4  +9 +13  +18
Рівненська +1  +6 +12  +17 Миколаївська +1  +6 +12  +17
Львівська +1  +6 +14  +19 Херсонська +3  +8 +12  +17
Івано-Франківська +1  +6 +13  +18 Запорізька +2  +7 +11  +16
Волинська +1  +6 +12  +17 Харківська +0  +5 +10  +15
Хмельницька +1  +6 +11  +16 Донецька +1  +6 +10  +15
Чернівецька +1  +6 +13  +18 Луганська -2  +3 +10  +15
Тернопільська +1  +6 +12  +17 Крим +3  +8 +12  +17
Вінницька +1  +6 +11  +16 Київ +4  +6 +14  +16

Укргiдрометцентр

Державне підприємство «Борзнянське лісове господарство»  
(код ЄДРПОУ 00993455) повідомляє, що наказом Державного агент-
ства лісових ресурсів України від 27.09.2021 №541 прийнято рішен-
ня про припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох мі-
сяців з дня опублікування цього повідомлення.

Письмові вимоги приймають за адресою: 16400, м. Борзна,  
вул. Пантелеймона Куліша, 115.

Голова ліквідаційної комісії Марахонько О. І.  
тел. 068 2377542

ОГОЛОШЕННЯ

У Валках засвистіли так, що 
почула вся Україна
ДИВОВИЖА. На Харківщині у день святкування 
375-річчя міста встановили національний 
рекорд з наймасовішого пересвисту на 
глиняних звукових іграшках

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Це було фантастичне 
дійство. На заюрбле-

ній центральній площі міс-
та вишикувалися з дис-
танцією півтора метра од-
не від одного 375 учасни-
ків пересвисту — діти, під-
літки, дорослі і навіть дово-
лі літні люди — й за пода-
ним сигналом піднесли до 
вуст знамениті валківські 
свищики. Що тут почало-
ся! Унікальний, не схожий 
на звучання подібних заба-
вок свист спочатку заполо-
нив увесь майдан і незбаг-
ненним мелодійним вихо-
ром злетів до блакитної ви-
сокості. Дехто з учасників 
свята від очікуваної, але 
все-таки — несподіванки, 
аж зажмурився та нахи-
лив голову, а один із зовсім 
юних свистунів прикрив 
вуха долоньками.

«Коли на хлопчака вка-
зала експерт із реєстрації 
рекорду  Олена Булах, ме-
ні аж дух перехопило, — 
каже ініціаторка наймасо-
вішого одночасного пере-
свисту директорка кому-
нального закладу спеціа-
лізованої мистецької осві-
ти «Валківська школа мис-
тецтв» майстер народної 
творчості Ольга Тимошен-
ко. — Дитина, очевидно, 
просто розгубилася від та-
кого нечуваного свисту і за-
була дістати свого свищика 
з кишені. Але нічого, хлоп-
чик оговтався та долучив-
ся до пересвисту, і рекорд  
було зафіксовано у націо-
нальному реєстрі рекор-
дів України як наймасові-
ший пересвист на глиня-
них звукових іграшках.

Це, за словами Ольги 
Тимошенко і твердженням 
експерта Олени Булах, од-
на з найскладніших номі-
націй, що пов’язано з масо-
вістю учасників і організа-
ційними клопотами. Адже 
встановлення рекорду за-
лежить від кожного учас-
ника — явки, організова-
ності, злагодженості дій.

По завершенні урочис-
тостей викладачі школи 
в майстерні «Валківський 
свищик» провели майстер-
клас з виготовлення глиня-
них забавок.  Охочих було 
чимало, і в багатьох вихо-
дило.

Як розповіла ініціатор-
ка дійства, до заходу в ме-
жах підготовки до святку-
вання 375-річчя із дня за-
снування Валок готували-
ся майже рік. Нові керівни-
ки міста поставили за ме-
ту не просто провести уро-
чистості, а й подивувати 

земляків так, щоб цей день 
увійшов у історію Валок. 

Ольга Тимошенко під час 
мозкового  штурму в міськ-
раді запропонувала вста-
новити у день святкуван-
ня рекорд гри на 375 сви-
щиках, адже Валківщина 
нині впізнавана і на устах 
в Україні й поза її межа-
ми саме завдяки елемен-
ту культурної спадщини 
— мистецтву виготовлення 
валківського свищика.

Валківський свищик — 
це не звичайна така со-
бі дитяча забавка, яку ви-
робляють з глини і розма-
льовують вручну. 2020 ро-
ку мистецтво виготовлення 
свищика завдяки  ініціати-
ві та наполегливості члена 
Національної спілки май-
стрів народного мистецтва 
Ольги Тимошенко вне-
сли до Національного пе-
реліку елементів немате-
ріальної культурної спад-
щини України. До речі, він 
став першим елементом від 
Харківської області, що по-
трапив до цього списку.

«Наш свищик виготов-
ляють із глини, він  нале-
жить до малих кераміч-
них форм. Найчастіше їх 
створюють у формі птаха, 
півника, коника, козлика 
чи кози, веприка, — роз-
тлумачує майстриня, яка, 
до речі, крім застосуван-
ня традиційної, розроби-
ла і власну  методу виго-
товлення свищика та має 
авторське право на неї. — 
Мистецтво виготовлення 
валківського свищика по-
лягає в тому, щоб у проце-
сі ліплення не тільки нада-
ти шматочку глини певної 
форми, а й змусити його 
звучати. Виліплюють сви-
щики тільки руками, без 
застосування гончарного 
круга чи модельних форм. 
Звук утворюється завдяки 
наявності всередині забав-
ки повітряної камери та 

мінімум двох отворів з неї 
на поверхню».

Свищики до свята виго-
товляли викладачі школи. 
До акції долучилися шес-
теро моїх колег — носі-
їв елемента нематеріаль-
ної культурної спадщини 
України «Мистецтво виго-
товлення звукової глиня-
ної  іграшки-забавки вал-
ківський свищик». На кож-

ного припало чимало робо-
ти. Ірина Кнюшта, напри-
клад, виготовила аж 120 
свищиків. Тут добрими по-
мічниками могли б ста-
ти учні нашої школи, ко-
трі упродовж чотирьох ро-
ків навчання оволодівають 
майстерністю виготовлен-
ня свищика. Але ювілейну 
партію основного атрибу-
та рекорду ми виготовля-
ли влітку, під час шкільних 
канікул. 

Щоб свищик мав гар-
не звучання, потрібні руки 
професіонала.

А їх, майстрів-носіїв, не-
багато. Це валківський ке-
раміст заслужений май-
стер народної творчості 

Борис Цибульник із Ша-
рівки. Його вчителі — гон-
чар з хутора Піски Гри-
горій Білостоцький, Фе-
дір Гнідий та Дмитро На-
ріжний  навчилися цього 
мистецтва у своїх дідів та 
батьків. Заслужений май-
стер народної творчості 
УРСР Федір Гнідий най-
відомішу свою колекцію 
свищиків створив у 1950-ті  
роки. 

Борис Цибульник ліпив 
їх до останнього подиху, та 
ще задовго, у 1990-ті, пе-
редав це мистецтво дирек-
торові Валківської дитячої 
школи декоративно-при-
кладного мистецтва Олек-
сандрові Ковальову та 
своїй учениці Ользі Тимо-
шенко.

З 1994 року Валків-
ська ДШДПМ стала цен-
тром навчання елемента, і 
там офіційно введено осво-
єння кераміки. Навчан-
ня відбувається за окре-
мою програмою, і викла-
дачі КЗСМО «Валківська 
школа мистецтв» відтоді 
всебічно й системно дослі-

джують, зберігають, пере-
дають наступним поколін-
ням мистецтво виготовлен-
ня звукової глиняної за-
бавки, відроджують, про-
довжують та популяри-
зують мистецькі традиції 
Валківщини. 

Уже понад 200 випус-
кників вийшли зі стін 
школи зі знаннями й на-
вичками прадавнього мис-
тецтва. Мабуть, не всі во-
ни стали носіями цьо-
го елемента нематеріаль-
ної культурної спадщи-
ни, але, впевнена Ольга 
Тимо шенко, кожен з них 
збереже це вміння і, ціл-
ком можливо, передасть 
його дітям.

Національний рекорд –– ще один штрих до справи, яку  
Ольга Тимошенко вважає головною в житті

Свистіли у Валках, почули –– в Києві

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського районного суду Луганської облас-

ті перебуває кримінальне провадження №423/381/17к, внесене до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань №22016130000000132 від 
23.05.2016 стосовно Пачковського Миколи Анатолійовича, 27.09.1966 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ч.2 ст.297-1 КПК України.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний 
суд Луганської області викликає Пачковського М.А. у судове засідан-
ня, що відбудеться 13 жовтня 2021 року о 14 год. 00 хв. у залі судових 
засідань № 1 Попаснянського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Лизенко І.В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 

оголошення обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ний з його змістом.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського районного суду Луганської облас-

ті перебуває кримінальне провадження №423/1023/17к, внесене до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань №22015130000000383 від 
22.07.2015 стосовно Скнипи Ірини Іванівни, 21.02.1965 року наро-
дження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ч.2 ст.297-1 КПК України.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Попаснянський районний 
суд Луганської області викликає Скнипу І.І. у судове засідання, що від-
будеться 13 жовтня 2021 року о 13 год. 00 хв. у залі судових засідань 
№ 1 Попаснянського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею Лизенко І.В.
Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікуван-

ня оголошення обвинувачена вважається належним чином ознайом-
лена з його змістом.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
fa

ce
bo

ok
.c

om
.V

al
ky

C
ity

C
ou

nc
il


	2_p1
	2_p2
	2_p3
	2_p4
	2_p5
	2_p6
	2_p7
	2_p8
	2_p9
	2_p10
	2_P11
	2_p12



