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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 6 жовтня 2021 року
USD 26.4244 EUR 30.6536 RUB 3.644 / AU 46520.95 AG 597.09 PT 25460.97 PD 50859.84

за 1 долар США за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

Представник Державного департаменту США  
про незмінність своєї політики щодо газогону 
«Північний потік-2»

СОТА відстежує 
більшість параметрів

ПАНДЕМІЯ. Пік захворюваності на COVID-19 припаде на кі-
нець жовтня. Тоді заповнюваність місць у лікарнях передбача-
ють на рівні 50—55 тисяч. Такий прогноз оприлюднив на бри-
фінгу Секретар РНБО Олексій Данілов. Загалом у країні підго-
товано 80 тисяч ліжок для хворих на коронавірусну недугу. А на 
сьогодні їх заповнено понад 20 тисяч, повідомляє Укрінформ. 

Олексій Данілов представив систему СОТА, що працює в 
РНБО, за якою відстежує та ухвалює рішення вище керівни-
цтво держави. СОТА працює з великими масивами даних, що 
надходять в онлайн-режимі, поєднує й аналізує дані з різних 
джерел для підвищення достовірності, ефективного моніторин-
гу стану національної безпеки за понад 20 напрямами.

Відтепер на кількох моніторах у системі доступна інформація 
про центри вакцинації проти коронавірусу, кількість ліжок у лі-
карнях та відсоток їх зайнятості, а також скільки людей захво-
ріли на COVID-19 і скільки зробили щеплення. Усі ці дані в опе-
ративному режимі можна відстежити у масштабах країни або 
регіону чи окремої територіальної громади.

НЕД ПРАЙС: 

ЦИФРА ДНЯ

68 184 
вибухонебезпечних предмети, зокрема 

889 авіаційних бомб, вилучили та 
знищили від початку року піротехнічні 

підрозділи ДСНС 

«Ми продовжуємо 
виступати проти цього 

трубопроводу. Ми, як і 
раніше, вважаємо, що це 

геополітичний проєкт 
Російської Федерації».

Вакцинуйтесь,  
а не купуйте фейки

ЗА ПІДРОБКУ — ПОКАРАННЯ. Нацполіція вже відкрила 486 
кримінальних проваджень за липові COVID-сертифікати
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ЦИТАТА ДНЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 23 квітня 2012 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановами Центральної виборчої комісії  

від 27 березня 2014 року № 93, від 27 серпня 2014 року № 818)
РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, 
організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять 

візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких 
товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого 

підкупу) під час проведення проміжних виборів народних депутатів України  
31 жовтня 2021 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з вибо-
рів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що 
не суперечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням 
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів 
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вар-
тість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, 
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. 

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, за-
кладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи 
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших мате-
ріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосу-
вати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви пар-
тії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців. 

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 

4  6 
П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    К  М  У  

«Урядовий кур’єр» аналізує 
діяльність вітчизняних аеропортів 
та нарощування обсягів 
обслуговування пасажирів після 
коронакризового 2020 року

ІНФРАСТРУКТУРА

Деякі питання призначення і виплати 
одноразової компенсації та щорічної 
допомоги, передбачених Законом 
України «Про протимінну діяльність  
в Україні»3Після участі у виборах 

сусідньої держави-агресора 
жителі окупованого Донбасу 
дуже розчаровані тим, що їх 
використали    

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ
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європейський суд з прав людини та україна

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЛУХІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код 
ЄДРПОУ 00992906 (далі ДП «Глухівський лісгосп») повідомляє про припи-
нення діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГЛУХІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОС-
ПОДАРСТВО» шляхом реорганізації, а саме приєднання до ДЕРЖАВНО-
ГО ПІДПРИЄМСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, код ЄДРПОУ 
00992987.

Підстава припинення — Наказ Державного агентства лісових ресурсів 
України №523 від 27.09.2021р.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох міся-
ців з дня публікації повідомлення про припинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМ-
СТВА «ГЛУХІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» шляхом реорганізації, за по-
штовою адресою ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГЛУХІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОС-
ПОДАРСТВО» : 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Путивльська, 96. 

Державне підприємства «Свеське лісове господарство», код ЄДРПОУ: 
00992929 (далі ДП «Свеський лісгосп») повідомляє, що 27.09.2021 року Дер-
жавним агентством лісових ресурсів України видано наказ № 521 «Про при-
пинення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СЕРЕДИНО -БУДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОС-
ПОДАРСТВО» (код ЄДРПОУ: 00992970), шляхом реорганізації, а саме – при-
єднання до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СВЕСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАР-
СТВО» код ЄДРПОУ: 00992929). Вимоги кредиторів приймаються у письмо-
вій формі протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про при-
пинення ПІДПРИЄМСТВА «СЕРЕДИНО-БУДСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 
шляхом реорганізації на порталі електронних сервісів у порядку, визначе-
ному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей з Єди-
ного державного реєстру. Заявлення кредиторами своїх вимог приймають-
ся за адресою: 41000, Сумська область, Шосткинський район, м. Середина-
Буда, вул. Сумська, 38 .

Державне підприємство «Холминське лісове господарство» (код  
ЄДРПОУ 00993484) повідомляє, що наказом Державного агентства лі-
сових ресурсів України від 27.09.2021 № 540 прийнято рішення 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: 15300, Чернігівська об-
ласть, м. Корюківка, вул. Індустріальна, 40.

Голова комісії з припинення Віталій Анатолійович Скоробогатий
тел. моб. (098) 676 19 32. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО СТАХОВИЧА С. С.  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

 Громадянин України Стахович Сергій Сергійович, 21.09.1983 ро-
ку народження, уродженець м. Ясинувата Донецької області, зареє-
стрований за адресою: Донецька область, Покровський район, с. Вов-
че, вул. Світла, буд. № 15, на підставі ст. ст. 133, 135, 139 КПК Украї-
ни, Вам необхідно з’явитись в період часу з 09 год.00 хв. до 14 год. 00 
хв. 11.10.2021 до кабінету № 6 слідчого відділу 2 управління (з дисло-
кацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях, до слідчого слідчого відділу Бутенка Тараса Андрійо-
вича за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Де-
сантників, буд. 20, для вручення Вам письмового повідомлення про  
підозру, допиту Вас як підозрюваного, повідомлення Вам про завер-
шення досудового розслідування, відкриття та ознайомлення із мате-
ріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, вру-
чення Вам обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового роз-
слідування в порядку ст. 291 КПК України, у кримінальному проваджен-
ні №42021050000000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань 21.01.2021, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 2 
ст. 110 та ч. 1 ст. 438 КК України.

 Повідомляємо, що у разі неприбуття до слідчого, окрім обставин, пе-
редбачених ст. 138 КПК України, настає відповідальність, передбачена 
ст. 139 КПК України

Повістка про виклик обвинуваченого в судове засідання 
На розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду перебува-

ють матеріали кримінального провадження № 52015000000000016 сто-
совно обвинувачення Корітка В’ячеслава Васильовича у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК Укра-
їни та Філіна Руслана Миколайовича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 
КК України (судова справа № 752/18921/17).

Стосовно обвинуваченого Корітка В’ячеслава Васильовича здійсню-
ється спеціальне судове провадження.

З урахуванням зазначеного, Вищий антикорупційний суд викликає 
Корітка В’ячеслава Васильовича, 11 вересня 1968 року народження, 
уродженця м. Торез Донецької області, який зареєстрований та про-
живає за адресою: м. Донецьк, вул. Восточна, 7, кв. 29, як обвинува-
ченого для участі у судових засіданнях в кримінальному провадженні 
№ 52015000000000016, що відбудуться 27 жовтня 2021 року о 09 го-
дині 00 хвилин, 12 листопада 2021 року о 14 годині 00 хвилин та 09 
грудня 2021 року о 13 годині 00 хвилин в приміщенні суду, за адресою:  
м. Київ, просп. Перемоги, буд. 41.

У разі неприбуття у судове засідання обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального 
провадження здійснюватиметься за його відсутності. 

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є обставини, за-
значені в статті 138 КПК України.

Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя В. В. Маслов

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення  
обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту 

 Програми соціально-економічного та культурного розвитку  
Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні  

напрями розвитку на 2023-2024 роки.
Повна назва документа державного планування: 
«Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ірпін-

ської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями 
розвитку на 2023-2024 роки» (далі — Програма)

Орган, що прийматиме рішення про затвердження: 
Ірпінська міська рада.
Передбачувана процедура громадського обговорення:
З метою одержання та врахування зауважень та пропозицій гро-

мадськості на офіційному сайті Ірпінської міської ради (https://imr.gov.ua/)  
оприлюднено заяву про визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки проєкту Програми, повний доступ за посиланням:  
https://imr.gov.ua/prozore-misto/ekonomika

Строк громадського обговорення заяви: 15 днів з дати даної публі-
кації.

Відповідальна особа: 
Марченко Юлія Юріївна, (045-97) 60-273.
Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповнова-

женого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, 
ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридич-
них осіб — із зазначенням їх найменування, місцязнаходження, поса-
ди і особистого підпису керівника до відділу економіки та стратегічного 
планування виконавчого комітету Ірпінської міської ради (08200, м. Ір-
пінь, вул. Шевченка, 2-а, e-mail: ekonomika2008@ukr.net).

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового провадження

Обвинувачений Бригадир Павло Сергійович, який народився 26 лю-
того 1980 року, який проживає за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 
30, кв. 18, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в підготовче судове засідання, яке відбудеться  12.10.2021 року о 14 
годині 00 хвилин в залі судових засідань №106 Приморського районно-
го суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Суддя Циб І. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійснення судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Бабенко Олег Володимирович, 28.08.1959 року наро-
дження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 
47, кв. 20 відповідно до вимог ст.ст. 297- 5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, що відбудеться 12 жовтня 2021 року об 11 го-
дині 30 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в су-
довому засіданні в якості обвинуваченого. 

Суддя С. М. Кічмаренко

Повістка про виклик, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України
Обвинуваченому Немодрук Ігорю Володимировичу, 14.08.1965 р.н., 

зареєстрованому за адресою: Одеська область, м. Роздільна, пров. 
Шкільний, 22, кв. 5, необхідно з’явитися в судове засідання, яке від-
будеться 11.10.2021 об 11 год. 30 хв., за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

Оголошення про припинення юридичної особи — 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШИРЯЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО»
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АНАНЬЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОС-

ПОДАРСТВО» ПОВІДОМЛЯЄ:
Згідно Наказу ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕ-

СУРСІВ УКРАЇНИ №578 від 27.09.2021 року ДЕРЖАВНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «ШИРЯЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код 
згідно ЄДРПОУ 00992616 припиняє свою діяльність шля-
хом реорганізації, а саме — приєднання до ДЕРЖАВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «АНАНЬЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», 
код згідно з ЄДРПОУ 32037838. Вимоги кредиторів до ДЕР-
ЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШИРЯЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАР-
СТВО» приймаються Головою Комісії з припинення — Бя-
ликом Іваном Михайловичом упродовж двох місяців з дня 
опублікування повідомлення про його припинення за адре-
сою: 66800, Одеська обл., смт Ширяєве, вул. Степова, 32,  
тел./факс — 04858-2-16-52. 

Оголошення про припинення юридичної особи — 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРЕЗІВСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО»
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АНАНЬЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОС-

ПОДАРСТВО» ПОВІДОМЛЯЄ:
Згідно Наказу ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕ-

СУРСІВ УКРАЇНИ №580 від 27.09.2021 року ДЕРЖАВНЕ ПІД-
ПРИЄМСТВО «БЕРЕЗІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», код 
згідно ЄДРПОУ 00992668 припиняє свою діяльність шля-
хом реорганізації, а саме — приєднання до ДЕРЖАВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «АНАНЬЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», 
код згідно з ЄДРПОУ 32037838. Вимоги кредиторів до ДЕР-
ЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРЕЗІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАР-
СТВО» приймаються Головою Комісії з припинення — Бяли-
ком Іваном Михайловичом упродовж двох місяців з дня опу-
блікування повідомлення про його припинення за адресою: 
67300, Одеська обл., м. Березівка, вул. Зарічна, 1, тел./факс 
— (8256)-2-19-39.

 Повістка про виклик, відповідно  
до вимог ст. 297-5, 323 КПК України 

Повістка про виклик до суду обвинуваченого 
Плетньова Олександра Олеговича, 10.07.1985 р.н., 
зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Біляїв-
ський раойн, м. Біляївка, вул. Гоголя, 21, відповідно 
до вимог 297-5, 323 КПК України для участі в судово-
му засіданні з розгляду кримінального проваджен-
ня в порядку спеціального судового провадження 
стосовно Плетньова О. О., обвинуваченого у скоєн-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 11.10.2021 об 11 год. 00 хв., за адре-
сою: м. Одеса, вул, Балківська, 33, Приморський ра-
йонний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду згід-
но зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК 
України. 

Суддя В. М. Коваленко

Повістка про виклик до суду обвинуваченого 
Кваснюк Єгора Григоровича, 17.02.1975 р.н., 

адреса реєстрації та останнього місця проживання:  
м. Одеса, вул. Армійська, 15, кв. 81, відповідно до ви-
мог 297-5, 323 КПК України для участі в судовому за-
сіданні з розгляду кримінального провадження в по-
рядку спеціального судового провадження стосов-
но Кваснюка Є. Г., обвинуваченого у скоєнні злочи-
ну, передбаченого ч.3 ст.109 КК України, яке відбу-
деться 13.10.2021 о 10 год 00 хв, за адресою; м. Оде-
са, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд 
м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду згідно зі стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Суддя В. М. Коваленко

ПРО ЗАМІНУ ЛІКВІДАТОРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНК СТОЛИЦЯ»

Рішенням Правління Національного банку України від 28 вересня 
2021 року № 491-рш припинено з 01 жовтня 2021 року повноваження 
Болдирєва Олександра Олександровича як ліквідатора публічного акці-
онерного товариства «Банк Столиця».

З 01 жовтня 2021 року ліквідатором публічного акціонерного товари-
ства «Банк Столиця» призначено службовця Національного банку Укра-
їни Гонтар Ганну Анатоліївну.

У зв’язку із смертю Шфиндицького Сергія Семеновича, 

12 березня 1958 р.н., що помер 25 лютого 2021 р., 

та відкриттям спадщини, розшукуються родичі, а саме: 

діти, дружина, батьки, брати та сестри померлого.

Звернутися до адвоката Войнаровської Вікторії Едуардівни, 

+38(098)2778378

ОГОЛОШЕННЯ
Про припинення підприємства

Згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів України №559 
від 27.09.21 р. прийнято рішення щодо припинення Державного під-
приємства «Вижницьке державне спеціалізоване підприємство агро-
промислового комплексу», код ЄДРПОУ 30749729, смт Берегомет, вул. 
Будівельна, 9, Вижницького району, Чернівецької області,59233). Голо-
ва ліквідаційної комісії Максимчук Руслан Тарасович. Заяви кредито-
рів приймаються протягом двох місяців від дня публікації даного ого-
лошення. 

СПРАВА «АТІМА ЛІМІТЕД» ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF ATIMA LIMITED v. UKRAINE)

(Заява № 56714/11)

Стислий виклад рішення від 20 травня 2021 року

29 липня 2009 року Київська міська рада (далі — Рада) у межах програми 
приватизації майна територіальної громади міста Києва на 2007 — 2010 роки 
за результатами аукціону продала підприємству «Н.» 80% акцій підприємства 
«К.». У липні 2010 року підприємство-заявник придбало у підприємства «Н.» 
частину акцій підприємства «К.». 

Наступного місяця прокурор в інтересах Ради звернувся до Господарського 
суду міста Києва (далі — господарський суд) з позовом до підприємства «Н.» 
про визнання договору від 29 липня 2009 року (далі — договір) недійсним і по-
вернення акцій у власність територіальної громади міста Києва. Підприємство-
заявник звернулося до господарського суду з клопотанням про залучення йо-
го до розгляду справи як третьої особи-власника частини спірних акцій, однак 
отримало відмову.

Пізніше господарський суд вказав територіальну громаду міста Києва влас-
ником акцій. Київський апеляційний господарський суд (далі — апеляційний 
суд) залучив підприємство-заявника до розгляду справи як третю особу, за-
лишив без змін рішення господарського суду, а договір визнав недійсним. Ви-
щий господарський суд України (далі — ВГСУ) залишив рішення нижчих су-
дів без змін.

У жовтні 2013 року підприємство-заявник звернулося з позовом до Ради про 
стягнення суми, сплаченої ним за придбані акції. Суди встановили, що підпри-
ємство-заявник не було стороною договору, тому не могло вимагати від Ради 

відшкодування сплаченої суми, і залишили без задоволення позов підприєм-
ства-заявника. ВГСУ залишив рішення судів нижчих інстанцій без змін.

У квітні 2014 року підприємство-заявник подало позов про визнання в су-
довому порядку його права власності на акції, придбані ним у підприємства 
«Н.».Суди встановили, що переходу права власності підприємству-заявнику на 
акції не було і залишили без задоволення його позов. ВГСУ залишив рішення 
судів нижчих інстанцій без змін. 

У червні 2017 року ВГСУ у своєму рішенні постановив стягнути з Ради на ко-
ристь підприємства «Н.» суму грошових коштів, сплачених ним за договором, 
та додатково суму відсотків.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) підпри-
ємство-заявник скаржилося за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) та пунктом 
1 статті 6 Конвенції на втручання у його право власності на придбані ним у під-
приємства «Н.» акції підприємства «К.», яких підприємство-заявник було по-
збавлено внаслідок провадження за позовом прокурора до підприємства «Н.», 
та неотримання відшкодування у зв’язку з цим.

Розглянувши скарги підприємства-заявника, Європейський суд звернув ува-
гу на повністю проігнорований національними судами факт, що підприємство-
заявник було добросовісним набувачем акцій та залучено до провадження як 
третя сторона. Європейський суд постановив, що втручання у право власності 
підприємства-заявника було незаконним, і констатував порушення статті 1 Пер-
шого протоколу до Конвенції.

Стосовно скарги підприємства-заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції Єв-
ропейський суд, зауважив, що вже розглянув основне юридичне питання у цій 
заяві, та про відсутність необхідності виносити окреме рішення щодо прийнят-
ності та суті цієї частини скарги.

Щодо вимог підприємства-заявника про відшкодування матеріальної шкоди 
Європейський суд зауважив, що хоча він відхилив доводи Уряду про невичер-
пання національних засобів юридичного захисту у зв’язку з наявністю у підпри-
ємства-заявника можливості подати позов проти підприємства «Н.», така дія на 
національному рівні мала б значення для оцінки завданої шкоди для цілей стат-
ті 41 Конвенції. Європейський суд дійшов висновку, що питання про матеріаль-
ну шкоду не готове до вирішення та відклав його.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу за статтею 1 Першого протоколу до Кон-

венції;
2. Постановляє, що було порушено статтю 1 Першого протоколу до Кон-

венції; 
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу за пунктом 1 стат-

ті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що в частині щодо відшкодування матеріальної шкоди вна-

слідок встановленого порушення питання справедливої сатисфакції не готове 
для вирішення, а тому:

(a) відкладає розгляд цього питання;
(b) закликає Уряд і підприємство-заявника упродовж трьох місяців нада-

ти свої письмові зауваження з цього питання та, зокрема, повідомити Суд про 
будь-яку угоду, якої вони можуть досягти; 

(c) відкладає подальший розгляд цього питання та делегує Голові палати по-
вноваження вирішити його за необхідності;

5. Відхиляє решту вимог підприємства-заявника щодо справедливої сатис-
факції».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  +3 +10  +15 Черкаська +2  -3 +10  +15
Житомирська -2  +3 +10  +15 Кіровоградська -2  +3 +11  +16
Чернігівська +2  -3 +9  +14 Полтавська +2  -3 +10  +15
Сумська +2  -3 +9  +14 Дніпропетровська -2  +3 +11  +16
Закарпатська +5  +10 +15  +20 Одеська +4  +9 +11  +16
Рівненська -1  +4 +10  +15 Миколаївська +3  +8 +10  +15
Львівська 0  +5 +11  +16 Херсонська +2  +7 +10  +15
Івано-Франківська 0  +5 +10  +15 Запорізька +1  +6 +9  +14
Волинська 0  +5 +10  +15 Харківська +2  -3 +9  +14
Хмельницька -1  +4 +10  +15 Донецька -2  +3 +9  +14
Чернівецька -1  +4 +9  +14 Луганська +2  -3 +8  +13
Тернопільська -1  +4 +10  +15 Крим +4  +9 +10  +15
Вінницька -2  +3 +11  +16 Київ +1  +3 +12  +14

Укргiдрометцентр

Пленер об’єднав дітей і дорослих
Володимир МИШАНИЧ 
для «Урядового кур’єра» 

(фото автора)

ТВОРЧІСТЬ ПРОСТО НЕБА.  
На околиці селища Серед-
нє Ужгородського району біля 
вцілілих стін колись велично-
го замку відбувся пленер учнів 
дитячих шкіл мистецтв. Приї-
хали вихованці таких навчаль-
них закладів з обласного цен-
тру, села Великі Лучки сусід-
нього Мукачівського району. 
Господарювали середнянці. 

До селища, що стоїть на пів-
дорозі між двома найбільши-
ми містами області Ужгородом 
і Мукачевом, завітали вчите-
лі дитячих мистецьких шкіл Ан-
тон Секереш, Людмила Курта-
Стегун та Олександр Сидорук. 
До них приєдналися професій-
ні художники Світлана Кирлик, 
Василь Тимко, Мирослав Голя-
нич, Марина Чопей, кілька мит-
ців-аматорів. Особливістю ста-
ла участь професійних митців, 
які малювали разом з малечею.

«Цю акцію спрямовано на 
розширення світогляду дітей, 
відкриття для них нових твор-
чих обріїв. Ми хотіли показа-
ти, особливо учням молодших 
класів, що світ навкруг них без-
межний і прекрасний, а твор-
чість буває різноманітною. Діти 
мають змогу поспілкуватися на 
відкритому просторі серед ма-
льовничої природи. Пленер для 
них –– це ще й можливість по-
бачити, як працюють досвідче-
ні митці, ознайомитися з їхньою 
творчістю й іншими очима по-
глянути на свої роботи», –– роз-
повідала виконувач обов’язків 
директора Середнянської шко-
ли мистецтв Оксана Гададі.

Юні учасники пленеру зі щи-
рим захопленням спостеріга-
ли, як працює над етюдом учи-
тель Ужгородської школи мис-
тецтв Олександр Сидорук. Не 
відходили й від етюдника Ми-
рослава Голянича, який успіш-
но й ефектно демонстрував 
творчі навики.

Цікаво було й дорослим. Во-
ни, вже сформовані митці, зга-
дали, як самі колись учили-
ся малювання і, спілкуючись 

із дітьми, заряджалися від них 
емоціями. Мирослав Голянич 
висловив захоплення дитячи-
ми роботами. Зауважив, що в 
дитинстві теж займався в Му-
качівській дитячій школі мис-
тецтв й нині, через десятиліття, 
залишається вірним дитячо-
му захопленню –– малює для 
власного задоволення.

Світлана Кирлик, яка в ди-
тинстві відвідувала заняття у 
студії образотворчого мисте-
цтва під керівництвом закар-
патського педагога Золтана 
Баконія, відзначила високий рі-
вень майстерності юних. Вона 
охоче бере участь у пленерах, 
не пропускаючи будь-якої на-
годи творити просто неба. Те-
пер особливо рада змозі пома-
лювати разом з дітьми, у яких 
теж є чого повчитися: «З ними 
в мистецьких школах займа-
ються професіонали –– визнані 
майстри образотворчого мис-
тецтва. І це підтверджується 
тим, що вихованці здобувають 
призові місця на різних конкур-
сах удома й за кордоном».

Ініціював  дитячий пленер ко-
лектив учителів Середнянської 
школи. Успішно втіливши за-
дум, педагоги довели, що й на 
голому ентузіазмі можна бага-

то досягти, якщо є бажання і 
хоч моральна підтримка.

Це був перший пленер, що 
відбувся в межах мистецько-
го проєкту «Замки Закарпат-

тя у творчості дітей». Наступ-
ний відбудеться в Ужгороді за 
участі учнів шкіл мистецтв Му-
качева, Середнього та облас-
ного центру.

Учні з готовими роботами очікують на вердикт наставників

Урок професійної майстерності дає Світлана Кирлик

Оголошення про виклик до суду 
У провадженні слідчої судді Вищого антикорупційного суду пере-

буває клопотання детектива Національного антикорупційного бю-
ро України Швидкого Ярослава Юрійовича про обрання запобіжно-
го заходу — тримання під вартою підозрюваному Януковичу Віктору 
Федоровичу у кримінальному провадженні № 42015000000002833 у 
справі 991/5137/21 (провадження № 1-кс/991/5215/21).

Вищий антикорупційний суд у порядку ст. 297-5 КПК України ви-
кликає в судове засідання 7 жовтня 2021 року на 09 год. 00 хв. підо-
зрюваного  Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., для роз-
гляду вищезазначеного клопотання (судове засідання відбудеть-
ся в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ,  
вул. Хрещатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Слідча суддя К.Ю. Широка

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу  
Жук М.П. повідомляє, що після смерті Алтухової Ольги Петрівни,  
25 листопада 1949 року народження, постійним місцем проживання 
та реєстрації якої було: м. Київ, вул. Двінська, буд. 1-А, кв. 100, яка 
померла 8 квітня 2021 року, була відкрита спадкова справа. Проси-
мо спадкоємців за законом Карповця Леоніда Петровича та Карпо-
вець Людмилу Петрівну в строк до 8 жовтня 2021 року звернутися з 
питання оформлення спадщини до нотаріуса за адресою: 03170, м. 
Київ, бульвар Ромена Роллана, 7, або за телефоном: (044) 276-18-48.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,  
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розгля-
дає кримінальне провадження (справа № 227/8/21) за обвинуваченням 
Панченка Андрія Ігоровича, 14 березня 1983 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Панченко Андрій Ігорович, 14 березня 1983 року 
народження, останнє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Сніжне, вул. Шахматова, буд. 18, кв. 1, викликається на 13.00 годи-
ну 13 жовтня 2021 року до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області, кабінет № 2, для участі в підготовчому судовому засі-
данні по зазначеному кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Мацишин Л.С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Скляренко Людмила Володимирівна, 7 липня 1967 ро-

ку народження, на підставі ст.ст.111, 134, 135, 314, абзацу 5 ч. 3 ст. 323 
КПК України викликається Артемівським міськрайонним судом Доне-
цької області для участі в статусі обвинуваченої в підготовчому судово-
му засіданні кримінального провадження №22017050000000284 від 25 
вересня 2017 року за обвинуваченням Скляренко Людмили Володими-
рівни у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 110 КК України, яке відбудеться в залі судових засідань приміщення 
суду за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 312, 
13.10.2021 року об 11 год. 30 хв. Поважні причини неприбуття особи 
на виклик передбачені ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченої за викликом до суду передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Н.М. Погрібна

Державне підприємство «Добрянське лісове господарство» (код 

ЄДРПОУ 00993509) повідомляє, що наказом Державного агентства лі-

сових ресурсів України від 27.09.2021 № 547 прийнято рішення 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: 15011, Чернігівська об-

ласть, Ріпкинський район, смт Добрянка, вул. Поліська, будинок 24 а.

Голова ліквідаційної комісії М.М. ЛЕВКОВИЧ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОМЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», 
код ЄДРПОУ 00992958 (далі ДП «Роменський лісгосп») повідомляє 
про припинення діяльності ДП «Роменський лісгосп» шляхом реорга-
нізації, а саме приєднання до Державного підприємства «Сумське лі-
сове господарство», код ЄДРПОУ 00992964.

Підстава припинення — Наказ Державного агентства лісових ресур-
сів України №524 від 27.09.2021р.

 Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі протягом двох 
місяців з дня публікації повідомлення про припинення ДП «Ромен-
ський лісгосп» шляхом реорганізації, за поштовою адресою ДП «Ро-
менський лісгосп»: 42004, Сумська область, м. Ромни, вул. Сумська, 
108.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у складі голо-
вуючого судді Фролової Л.Д. знаходиться кримінальне провадження 
за обвинуваченням Світлик Галини Володимирівни, 25 липня 1969 ро-
ку народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на  
13 жовтня 2021 року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні Галицького 
районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2 
(2 поверх, 12 кабінет).

Попереджаємо Світлик Галину Володимирівну, 25 липня 1969 року 
народження, зареєстровану за адресою: м. Львів-Рудне, вул. Л. Укра-
їнки, 21, проживаючу за адресою: Львівська обл., Городоцький р-н,  
с. Мшана, вул. Довбуша, 7, що у випадку неявки в судове засідання на 
вищевказану дату та час справу буде розглянуто у Вашій відсутності 
на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

Картку водія, видану на ім’я Малий Андрій Михайлович  
за номером UAD0000003MRW000,  

у зв’ язку з втратою, 
 вважати недійсною. 
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