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LEGO везтимуть 
вантажівками 

НОВАЦІЇ. До 1 вересня всі українські школи безкоштовно 
отримають основні набори LEGO «6 цеглинок», за якими змо-
жуть навчатися першокласники. Доставку наборів здійснять у 
чотири етапи. 

«The LEGO Foundation погодилася безплатно забезпечити всі 
перші класи комунальних і державних шкіл України двома типа-
ми наборів. Ідеться про набори «6 цеглинок», які будуть у кожно-
го першокласника, і LEGO Play Box, які надаватимуть додатково 
на кожен клас», — зазначила на прес-конференції міністр освіти 
і науки Лілія Гриневич.  

У межах першого етапу доставки у червні українські школи 
отримають усі набори «6 цеглинок», а набори LEGO Play Box на-
дійдуть до центральних регіонів, повідомляє прес-служба МОН. 

«Решта їх надходитиме в межах наступних етапів достав-
ки. Це пов’язано з масштабом допомоги. Набори «6 цеглинок» 
для всієї країни — це майже п’ять великих вантажівок (траків) з 
LEGO. Повний набір LEGO Play Box — це приблизно 45 повно-
цінних вантажівок», — уточнила міністр.

6,4 млн гектарів
засіяно ярими зерновими  

й зернобобовими культурами  
(з кукурудзою). Це 87%  

прогнозних площ
КОД НАЦІЇ. Напередодні Всесвітнього дня вишиванки  
у столиці відбувся ідентифікаційний етнопоказ 

Вам би, милі, 
пасувало тільки…

Президент про отримання томоса на автокефалію 
помісної православної церкви

5 6
ОРІЄНТИР

У Миколаєві сумнівними 
методами намагаються 
заблокувати роботу 
успішного українського 
виробника косметики

Є ПРОБЛЕМА 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, 
видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, 
повернення державі, визнання недійсною та знищення 
посвідки на тимчасове проживання»
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Що не так в антимонопольному відомстві
ДУМКА ФАХІВЦЯ. Захист  від монопольних зловживань перестав бути  пріоритетним

Зоя БОРИСЕНКО,  
доктор економічних наук, 

професор,        
для «Урядового кур’єра»    

Українська економіка висо-
комонополізована. І ста-

лося це не завдяки успішності 

бізнесу окремих підприємців, 
а внаслідок сприяння набли-
женим до влади особам у про-
цесах перерозподілу власнос-
ті. Прикро, що Антимонополь-
ний комітет (АМК),  надаючи 
дозвіл на концентрацію, не ли-
ше  не перешкоджає, а часто 

й сприяє цим процесам. Тому 
в нас не тільки окремі потуж-
ні підприємства, а й цілі галу-
зі належать олігархам. Важ-
ко тепер усе це перекроїти. 
Хоч законодавство й надає та-
кі можливості, процедура до-
сить складна. Єдиний вихід — 

припиняти зловживання моно-
польним становищем. З іншо-
го боку, навіть зовні незалежні 
підприємці, щоб обійти конку-
рентну боротьбу, намагаються 
домовлятися між собою. Якщо 
в умовах концентрації відбу-
вається юридичне оформлення 

одного власника підприємств, 
які раніше конкурували, то в 
разі змов перестають конкуру-
вати й ті, хто юридично неза-
лежний. У підсумку на відпо-
відному ринку теж має 
місце монопольна пове-
дінка. 4
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Петро Порошенко:
«Ключова позиція:  

це має бути українська 
церква, якою не керують 

з держави-агресора і 
де не славословлять 

окупантів,  
не відмовляються 

відспівувати  
наших героїв»
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орієнтир №19
Дата видачі документа Дата видачі/  

Date of issue
зазначається дата видачі посвідки 10

Місце народження Місце народження/ Place of 
birth

зазначається місце народження особи 42

Відцифрований образ облич-
чя особи

відцифрований образ обличчя особи

Відцифрований підпис особи відцифрований 
підпис особи

92. До безконтактного електронного носія, що міститься у посвідці, вноситься така інформація:
1) інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки посвідки;
2) біометричні дані, параметри особи (відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані від-

битки пальців рук). 
Інформація вноситься до безконтактного електронного носія відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної 

авіації (IКAO) Doc 9303.
93. До посвідки особи, яка в установленому порядку визнана недієздатною, відцифрований підпис не вноситься, а до посвід-

ки особи з фізичними вадами — вноситься за її бажанням.
Підпис особи, яка перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, а також особи, яка не мо-

же пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного за-
кладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, — вноситься шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру.

94. Інформація про місце проживання іноземця або особи без громадянства зберігається на безконтактному електронному носії, 
що міститься у посвідці, у хронологічному порядку. 

95. У разі зміни місця проживання іноземця або особи без громадянства, які проживають в Україні, відомості вносяться до ба-
зи даних Реєстру територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС із застосуванням засобів Реєстру в установленому по-
рядку. 

96. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома цифрами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться 
нуль), між якими ставиться пробіл, роки — чотирма цифрами, яким передує пробіл.

якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно «XX» — для дня чи місяця, «XXXX» — для 
року, «XX XX XXXX» — для дня, місяця і року.

97. жіноча стать зазначається літерами «ж/F», чоловіча — «ч/M».
98. У разі коли іноземець має одночасно громадянство (підданство) кількох держав, у графі «Громадянство/Nationality» зазнача-

ються всі громадянства (підданства) іноземця через кому в алфавітному порядку. 
99. Відомості про місце народження наводяться українською мовою, а через скісну лінію — код держави латинськими літерами.
Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв країн світу».
100. Код територіального органу/територіального підрозділу ДМС, що оформив посвідку, позначається чотиризначним чис-

лом, в якому перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до дер-
жавного класифікатора ДК 014-97 «Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України», а останні дві цифри 
— код територіального органу/територіального підрозділу ДМС, що прийняв рішення про оформлення посвідки.

Установлено такі коди регіонів України:
Автономна Республіка Крим — 01;
область:
Вінницька — 05;
Волинська — 07;
Дніпропетровська — 12;
Донецька — 14;
житомирська — 18;
Закарпатська — 21;
Запорізька — 23;
Івано-Франківська — 26;
Київська — 32;
Кіровоградська — 35;
Луганська — 44;
Львівська — 46;
Миколаївська — 48;
Одеська — 51;
Полтавська — 53;
Рівненська — 56;
Сумська — 59;
Тернопільська — 61;
Харківська — 63;
Херсонська — 65;
Хмельницька — 68;
черкаська — 71;
чернівецька — 73;
чернігівська — 74;
м. Київ — 80;
м. Севастополь — 85.
Коди територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС встановлюються ДМС.
101. У графі «Підстава видачі/ Basis for issue» проставляється кодове позначення мети поїздки: 
04/04 — працевлаштування;
04/05 — міжнародна технічна допомога;
04/06 — провадження релігійної діяльності;
04/07 — участь у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) орга-

нізацій іноземних держав;
04/08 — робота у представництві іноземного суб’єкта господарювання в Україні;
04/09 — робота у представництві іноземного банку;
04/10 — провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності;
04/11 — робота кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;
04/12 — засновник або учасник (бенефіціарний власник) юридичної особи;
04/13 — навчання;
04/14 — возз’єднання сім’ї з громадянином України (на підставі шлюбу);
04/15 — возз’єднання сім’ї з особами, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні;
04/16 — інша відповідно до міжнародних договорів України.
102. Для заповнення значення елемента даних «Унікальний номер запису в Реєстрі» використовуються цифри від нуля до 

дев’яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).
103. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься на сторінку даних 

відповідно до рекомендацій IКAO Doc 9303, ДСТУ 1303-94.
104. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється відповідно до вимог законодавства та рекомендацій IКAO Doc 9303.
105. Порядок використання безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідку, встановлюється МВС відповід-

но до міжнародних стандартів та рекомендацій IКАО.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про делегацію України для участі у роботі Спільної  
українсько-білорусько-польської демаркаційної комісії

Відповідно до пунктів 3 та 28 частини першої статті 106 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утворити делегацію України для участі у роботі Спільної українсько-білорусько-польської демаркаційної комісії у такому складі:
БОРОДЕНКОВ Сергій Миколайович — Представник України з питань договірно-правового оформлення державного кордону України, 

Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України, глава делегації
ВОРОНИй Сергій Володимирович — помічник Голови Державної прикордонної служби України, голова української делегації змішаних 

(спільних) прикордонних комісій з перевірки (огляду) проходження державного кордону, заступник глави делегації
СТЕПАНцОВ Олександр Борисович — перший заступник голови Волинської обласної державної адміністрації, заступник глави делегації
БОНДАР Володимир Налькович — заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України
КАйДАСЬ Володимир Іванович — перший секретар відділу правового оформлення державного кордону Департаменту міжнародного 

права Міністерства закордонних справ України
КВАТИРКО Олександр Михайлович — начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Держав-

ного агентства лісових ресурсів України
КРАВчУК Ростислав Сергійович — начальник Волинського обласного управління водних ресурсів Державного агентства водних ре-

сурсів України
КУЗІВ Микола Петрович — начальник відділу демаркації та делімітації державного кордону Департаменту топографо-геодезичної і кар-

тографічної діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
НАУМчУК Михайло Михайлович — заступник начальника відділу Служби безпеки України
СІДЛОВСЬКА Людмила Євгеніївна — заступник директора Департаменту — начальник Управління правової експертизи міжнародних 

договорів та міжнародного співробітництва Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України
чЕРНЕцЬ Віталій Сергійович — начальник відділу інфраструктури управління транспорту та інфраструктури Департаменту інфраструк-

тури та туризму Волинської обласної державної адміністрації.
2. Делегації України для участі у роботі Спільної українсько-білорусько-польської демаркаційної комісії забезпечити здійснення комп-

лексу заходів з позначення точки стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща на місцевості та підготов-
ки і підписання підсумкових демаркаційних документів згідно з міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України.

3. Дозволити главі делегації України для участі у роботі Спільної українсько-білорусько-польської демаркаційної комісії у встановлено-
му порядку:

вносити пропозиції на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України, заінтересованих центральних органів вико-
навчої влади та інших державних органів щодо шляхів розв’язання проблемних питань, пов’язаних з позначенням точки стику 
державних кордонів України, Республіки Білорусь та Республіки Польща на місцевості;

залучати до забезпечення роботи делегації України для участі у роботі Спільної українсько-білорусько-польської демаркацій-
ної комісії радників, експертів, технічних працівників.

4. Кабінету Міністрів України забезпечувати в установленому порядку фінансування заходів, пов’язаних з позначенням точки 
стику державних кордонів України, Республіки Білорусь і Республіки Польща на місцевості та підготовкою і підписанням підсум-
кових демаркаційних документів, у межах видатків, передбачених на демаркацію державного кордону України в Державному бю-
джеті України на відповідний рік.

5. Установити, що делегація України для участі у роботі Спільної українсько-білорусько-польської демаркаційної комісії під-
звітна Президентові України.

Главі делегації України для участі у роботі Спільної українсько-білорусько-польської демаркаційної комісії звітувати в уста-
новленому законодавством порядку про роботу делегації України та про діяльність Спільної українсько-білорусько-польської де-
маркаційної комісії.

6. цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 травня 2018 року
№124/2018

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про делегацію України для участі у сесіях Виконавчої ради 

Організації по забороні хімічної зброї
1. Утворити делегацію України для участі у сесіях Виконавчої ради Організації по забороні хімічної зброї (травень 2018 року — 

травень 2020 року, м. Гаага, Королівство Нідерланди) в такому складі:
чЕНцОВ Всеволод Валерійович — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди, Постійний представник 

України при Організації по забороні хімічної зброї, глава делегації
КАПУСТІН Олександр Вікторович — заступник директора — начальник відділу нових викликів і загроз — секретаріату Національ-

ного органу України з виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її 
знищення Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України, заступник глави делегації

ГОМЕЛЬ Дмитро Юрійович — начальник управління озброєння радіаційного, хімічного, біологічного захисту — заступник началь-
ника військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України центрального управління радіаційного, хімічного, бі-
ологічного захисту Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України

ЗАДОРОжНИй Олександр Вячеславович — заступник директора Департаменту промислової політики — начальник відділу роз-
витку машинобудівної галузі, авіабудування та суднобудування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

КОЗІЄНКО Михайло Володимирович — головний спеціаліст Департаменту Служби безпеки України
МяЛЬНИця Олег Георгійович — начальник відділу двостороннього співробітництва Управління європейської інтеграції та міжна-

родного співробітництва Державної служби України з надзвичайних ситуацій
ОСАДчИй Євген Валерійович — другий секретар відділу нових викликів і загроз — секретаріату Національного органу України з 

виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення Департамен-
ту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України

ПРОДАНчУК Микола Георгійович — директор державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та 
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)

СОКИРКА Сергій Петрович — завідувач відділу з питань воєнної політики Головного департаменту з питань національної безпе-
ки та оборони Адміністрації Президента України.

Дозволити главі делегації визначати за погодженням із Міністром закордонних справ України членів делегації України, які від-
ряджаються для участі у кожній із сесій Виконавчої ради Організації по забороні хімічної зброї, але не більше трьох осіб одночасно.

2. Міністерству закордонних справ України затверджувати вказівки делегації України на кожну сесію Виконавчої ради Організа-
ції по забороні хімічної зброї.

3. Кабінету Міністрів України забезпечувати в установленому порядку фінансування участі делегації України у сесіях Виконавчої 
ради Організації по забороні хімічної зброї.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
14 травня 2018 року
№125/2018

  РОЗПОРяДжЕННя ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про уповноваження В. Омеляна на підписання Меморандуму  
про співпрацю між Україною та Міжнародною морською 

організацією щодо участі у Системі аудиту держав — членів 
Міжнародної морської організації

Уповноважити Міністра інфраструктури України ОМЕЛяНА Володимира Володимировича на підписання Меморандуму про 
співпрацю між Україною та Міжнародною морською організацією щодо участі у Системі аудиту держав — членів Міжнародної 
морської організації.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
14 травня 2018 року
№74/2018-рп

  РОЗПОРяДжЕННя ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання делегації України для участі у переговорах між Україною 
та Республікою Молдова щодо підготовки проекту Договору 
між Україною і Республікою Молдова про режим українсько-

молдовського державного кордону, співробітництво та взаємну 
допомогу з прикордонних питань

1. На часткову зміну пункту 1 Розпорядження Президента України від 20 червня 2007 року № 123 «Про делегацію України для 
участі у переговорах між Україною та Республікою Молдова щодо підготовки проекту Договору між Україною і Республікою Мол-
дова про режим українсько-молдовського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань» (зі 
змінами, внесеними Розпорядженням від 6 грудня 2012 року № 217) затвердити новий склад делегації України для участі у пере-
говорах між Україною та Республікою Молдова щодо підготовки проекту Договору між Україною і Республікою Молдова про ре-
жим українсько-молдовського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань (додається).

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
14 травня 2018 року
№75/2018-рп

ЗАТВЕРДжЕНО 
Розпорядженням Президента України 

від 14 травня 2018 року 
№ 75/2018-рп

СКЛАД 
делегації України для участі у переговорах між Україною та Республікою Молдова щодо підготовки проекту Договору  

між Україною і Республікою Молдова про режим українсько-молдовського державного кордону, співробітництво  
та взаємну допомогу з прикордонних питань

БОРОДЕНКОВ Сергій Миколайович — Представник України з питань договірно-правового оформлення державного кордону 
України, Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України, глава делегації

БОНДАР Володимир Налькович — заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України
ВОРОНИй Сергій Володимирович — помічник Голови Державної прикордонної служби України, голова української делегації 

змішаних (спільних) прикордонних комісій з перевірки (огляду) проходження лінії державного кордону
КУЗІВ Микола Петрович — начальник відділу демаркації та делімітації державного кордону Департаменту топографо-геоде-

зичної і картографічної діяльності Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
ЛІНКЕВИч ярослав Олегович — аташе відділу правового оформлення державного кордону Департаменту міжнародного пра-

ва Міністерства закордонних справ України, виконавчий секретар делегації
МАЛЬцЕВА Тетяна Володимирівна — заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва — начальник відділу 

двостороннього співробітництва та міжнародних договорів Міністерства інфраструктури України
МОРОЗОВ Сергій Олександрович — начальник відділу з питань міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародни-

ми безпековими організаціями Управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Адміністрації Державної прикордон-
ної служби України

НАУМчУК Михайло Михайлович — заступник начальника відділу Служби безпеки України
РяБИй Сергій Михайлович — начальник Управління взаємодії з Державною прикордонною службою України Міністерства 

внутрішніх справ України
СІДЛОВСЬКА Людмила Євгеніївна — заступник директора Департаменту — начальник Управління правової експертизи міжна-

родних договорів та міжнародного співробітництва Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України.
Глава Адміністрації Президента України І. РАЙНІН

 Київський окружний адміністративний суд викликає Громадську раду доброчесності у су-

дове засідання, що призначене на 18 травня 2018 р. об 11 год 00 хв.  у справі № 826/10049/17 

за позовом Вовка П. В. до Громадської ради доброчесності, третя особа: Вища кваліфікацій-

на комісія суддів України про визнання протиправним та скасування висновку та рішення, 

яке відбудеться за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, під’їзд 1, поверх 6.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засідання (провадження №335/8559/15-к, 
1-кп/335/13/2018) обвинуваченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Запо-
ріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, по кримінальному провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України, яке відбудеться 25 травня 2018 ро-
ку о 10.30 годині за адресою: м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 107-Б.

Суддя Шалагінова А. В.

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

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впли-
ву на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика:
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, 

з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища; газ 
природний, конденсат, нафта, супутні компоненти – корисні копалини загально-
державного значення) Наріжнянського родовища. 

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища — 
дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвердження за-
пасів ДКЗ України, промислова розробка. Метод розробки родовища — на ви-
снаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлені до споживан-
ня газ природний, нафта та конденсат. Роботи на ділянці надр  здійснюватиме 
структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргаз-
видобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, наявні документи до-
звільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні родовище розташоване на терито-

рії Валківського району Харківської області, на відстані 10 км на північ від  
м. Валки.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр 38,3 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглевод-

нів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, задоволення потреб 
населення у послугах підприємства. Ужиті природоохоронні заходи забезпечу-
ють мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови 
життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяль-
ності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

У тектонічному відношенні родовище приурочене до північної бортової зони 
Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Район характеризується монокліналь-
ним зануренням осадового комплексу порід крейди, юри, тріасу та пермі у на-
прямку до центральної частини западини, під якими поховані структурні форми 
кам’яновугільних відкладів. 

Наріжнянське родовище відкрито у 1984 році. 
Продуктивні горизонти пов’язані з середньо-, нижньокам’яновугільними від-

кладами, глибина їхнього залягання 3300 — 4200 м. 
Експлуатаційний фонд родовища складається з 1 діючої, нафтової свердло-

вини. 
Згідно з результатами проведених геофізичних досліджень у геологічному 

розрізі свердловини №38 було виділено чотири об’єкти для випробування, а са-
ме: горизонти В-23, В-20а, В-21, В-22.

Під час випробування першого об’єкта припливу не отримано, а під час ви-
пробування другого об’єкта горизонту В-20а отримано промисловий приплив на-
фти дебітом 40 м3/доба і станом на сьогодні вона знаходиться у дослідно-про-
мисловій розробці. 

Свердловину № 38 Наріжнянського НГКР експлуатують фонтанним способом.
Підготовка нафти обмежується двома ступенями дегазації в сепараторі СН-1 

та кінцевій сепараційній установці (КСУ). 
Нафтогазоконденсатна суміш із свердловини №38 через штуцер регулюючий 

або байпасною лінією потрапляє до кавітатора для створення однорідної суміші, 
а далі до сепаратора СН-1. Тиск однорідної суміші перед подачею до сепаратора 
СН-1 регулюють за допомогою штуцера регулюючого, що встановлено перед се-
паратором. У сепараторі СН-1 здійснюють часткову дегазацію нафтоконденсат-
ної суміші, далі нафтогазоконденсатна суміш надходить до КСУ. З КСУ нафтога-
зоконденсатна суміш (НКС) самопливом направляється в ємності ЕН-1,2,5. Ста-
білізовану нафтогазоконденсатну суміш з ємностей ЕН-1,2,5  трубопроводом по-
дають двома насосами на наливний стояк, звідки автоцистернами вивозять до 
пункту збору нафти (ПЗН-1) Юліївського НГКР.

У сепараторі СГ-1 здійснюють очищення газу дегазації від крапельної рідини. 
З СГ-1 газ подають через редуктор і лічильник на вогневий підігрівач. Надлишок 
газу з СГ-1 скидають на факельний амбар. Відділену в СГ-1 рідинну фазу скида-
ють в ємності ЕК-3,4.

На установці довготривалого дослідження свердловини (УДДС) передбачений 
підігрів сепараторів СН-1, СГ-1, кінцевої сепараційної установки (КСУ), ємнос-
тей зберігання нафти ЕН-1,2,5, ємності зберігання інгібітору ЕК-4, трубопрово-
ду завантаження суміші з ємностей до наливного стояка та трубопроводу пода-
чі вхідної суміші від кавітатора на сепаратор СН-1. Підігрів технологічних ємнос-
тей передбачено двома паралельними лініями від вогневого підігрівача або від 
2-х електричних підігрівачів (45 кВт). Підігрів здійснюють теплоносієм (гарячою 
водою), який за допомогою насосів надходить до змієвиків вказаних ємностей 
і трубопроводів УДДС. Після віддачі тепла теплоносій надходить до ємності під-
живлення Е-3, а потім на підігрівачі. 

Для забезпечення безперебійної роботи свердловини та запобігання утворен-
ня парафіну у стовбурі свердловини та трубопроводах передбачається подача ін-
гібітору парафіноутворення з ємностей ЕК-3,4 дозуючими насосами у затрубний 
простір свердловини. 

Для запобігання та ліквідації парафіноутворення в НКТ здійснюють закачуван-
ня гарячої нафти температурою 100оС у затрубний простір за допомогою агрега-
та депарафінізації нафти.

Крім того, передбачено подачу попередньо підготовленого газу з Наріжнян-
ської установки попередньої підготовки газу (УППГ) у затрубний простір сверд-
ловини для інтенсифікації винесення нафти з трубного простору свердловини.

Захистом технологічного обладнання УДДС від перевищення тиску за вста-
новлений слугують запобіжні клапани.

Для запобігання аваріям передбачено скидання газу з технологічного облад-
нання та запобіжних клапанів установок, скидання газу під час продувки сверд-
ловин, шлейфів і технологічного обладнання призначене факельне господар-
ство, яке складається зі скидних і продувних ліній, колектору аварійного ски-
ду газу, факельного амбара. Для забезпечення безпечного розпалювання фа-
кела амбара на УДДС передбачений пристрій дистанційного керування розпа-
люванням факела.

УДДС функціонально призначена для:
— сепарації, часткового зневоднення, дегазації нафтоконденсатної суміші 

(НКС);
— накопичення в резервуарах дегазованої НКС з подальшим періодичним ви-

возом на ПЗН-1 Юліївського НГКР;
— подавачі попередньо підготовленого попутного нафтового газу в газопро-

від-підключення до газопроводу на УКПГ-2 Юліївського НГКР та для технологіч-
них паливних потреб установки.

Водозабезпечення УДДС передбачене привізною водою: питною — для побу-
тових потреб, підготовленою — для підживлення системи теплопостачання тех-
нологічної установки, технічною — для поповнення протипожежного запасу во-
ди.

Електрозабезпечення УДДС здійснюють від КТП 100-10/0,4. Для забезпечення 
безперебійної роботи УДДС у разі відключення енергосистеми встановлено ди-
зельну електростанцію потужністю 100 кВт.

Охорона надр і навколишнього середовища, а також забезпечення екологічної 
безпеки на всіх етапах промислового освоєння родовища є одними з основних 
принципів ПАТ «Укргазвидобування» під час розробки родовищ. 

Заходи з охорони навколишнього середовища у процесі проведення експлу-
атації родовища спрямовані на запобігання забрудненню поверхні ґрунтів, по-
верхневих і підземних вод, атмосферного повітря нафтопродуктами, промис-
ловими стічними водами, хімреагентами, а також раціональне використання зе-
мель і прісних вод.

З метою недопущення негативних екологічних наслідків під час видобування 
вуглеводнів будуть застосовані сучасні інноваційні екологічно надійні технології, 
які можуть бути залучені під час видобування вуглеводнів з метою підвищення 
коефіцієнта їхнього вилучення з продуктивних горизонтів родовища, що вклю-
чають методи дії на пласт і на свердловину.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: еко-
логічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно із законо-
давством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтерна-
тивами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, 
археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згідно 
з чинним законодавством, з метою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, а також  ужиття охоронних відновлюваних, захисних і ком-
пенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес — геологічне вивчення, в тому числі дослідно-

промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (про-
мислова розробка родовища;газ природний, конденсат, нафта, супутні компо-
ненти — корисні копалини загальнодержавного значення) Наріжнянського ро-
довища. 

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища — 
дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвердження за-
пасів ДКЗ України, промислова розробка не є діяльністю, що супроводжується 
значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і ін-
ших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої 
місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням ужиття природоохоронних заходів, очі-
куваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за викиди за-
бруднювальних речовин в атмосферу, визначений у грошовому виразі, розра-
ховують згідно зі ставкою податку за викиди в атмосферне повітря окремих за-
бруднювальних речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 
Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до річки Мо-
крий Мерчик (передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму 
обмежень ПЗС); у разі штатного режиму діяльності підприємства, з урахуван-
ням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних заходів – 
вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних 
робіт (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших влас-
тивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть стати стоки по-
верхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріалами, технічними рі-
динами, а також забруднення відходами. Мінімізація ризиків досягається шля-
хом ретельного управління діяльністю, гарантуванням безпечного поводження 
із небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: у межах ділянки надр розташований ботанічний 
заказник та пам’ятка природи, Товариство дотримуватиметься вимог чинного за-
конодавства України (передбачено дотримання вимог і обмежень відповідно до 
Закону України «Про об’єкти природно-заповідного фонду України»).

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та 

рослинного покриву, мінімальні або відсутні; передбачені дії, направлені на змен-
шення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюваль-
них речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризу-
ється як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): має позитивний аспект (по-
зитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку райо-
ну). Упровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток як регі-
ональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє по-
рушень навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотри-
мання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти 
забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи техногенного 
середовища у зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами 
Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний 
та якісний склад відходів визначають на місцях за мірою їхнього утворення у по-
рядку до вимог чинних законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяль-
ності й об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність належить до першої 
категорії видів планованої діяльності й об’єктів, які можуть впливати на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативно-
го транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно до вимог ст. 6 Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планують провести дослідження щодо впливу на повітря, ґрунт, по-
верхневі та ґрунтові води, флору та фауну району, а також здійснити розрахун-
ки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-
мадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: підго-
товку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведен-
ня громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим ор-
ганом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку на-
дає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим орга-
ном мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує резуль-
тати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обгово-
рення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робо-
чих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті упо-
вноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження та пропозиції до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід зазначити унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідо-
млення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду зауважень і пропо-
зицій. У разі отримання  зауважень і пропозицій громадськості їх буде внесено 
до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що нада-
ють зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їх-
ніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцін-
ки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунто-
вано відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі громад-
ського обговорення обсягу досліджень  і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про 
це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до законо-
давства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеціаль-
ний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому чис-
лі дослідно-промислової розробки родовища, з подальшим видобуванням на-
фти, газу (промислова розробка родовища) Наріжнянського родовища, що ви-
дає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на 
довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки 

впливу на довкілля Мінприроди України.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Азата Атаєва на 
09 год. 30 хв. 24 травня 2018 року в приміщення суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31-А, кабінет № 511, для вручення судових документів за дорученням Голов-
ного територіального управління юстиції у місті Києві на підставі Європейської конвен-
ції про взаємну допомогу в кримінальних справах 1959 року, щодо виконання запиту  
45-го кримінального суду першої інстанції м. Стамбул (Турецька Республіка).

Суддя О. А. Голуб

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кличнікова Володимира Миколайовича як обви-
нуваченого на 09 год. 00 хв. 30 травня 2018 року в справі за обвинуваченням Кличнікова Володимира 
Миколайовича, 24.08.1964 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про вне-
сення змін до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя Бірса О. В.

Вважати недійсним диплом 
ЛП № 001094, виданий на ім’я 
Лазарєва Сергія Валерійовича, 

Київського державного 
лінгвістичного університету 

3 червня 1995 року, 
у зв’язку з втратою.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні  
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кри-
мінальне провадження № 415/5715/16-к стосовно Гузьо В’ячеслава Михайловича, 8 
травня 1990 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 115, ч. 2 ст. 260 КК України, яке здійснюється за відсутності обвинуваченого в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Гузьо В’ячеслав Михайлович зареєстрований за адресою: Луганська 
область, місто Новодружеськ, вул. Миру, буд. 14, кв. 10.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Гузьо В’ячеслава Михайловича в судове засідання, яке відбудеться 30 
травня 2018 року о 13.00 годині в залі судових засідань Лисичанського міського суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися колегією суддів у складі: головуючого 
судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., Луньової Д. Ю.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні  
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває криміналь-
не провадження № 415/3319/16-к, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 22016130000000109 від 17.05.2016 року, стосовно Кравцової Вікторії Григорівни, 17 
грудня 1959 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке здійснюється за відсутності обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Обвинувачена Кравцова Вікторія Григорівна зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, місто Алчевськ, вул. Фрунзе, буд. 3.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської облас-
ті викликає Кравцову Вікторію Григорівну в судове засідання, яке відбудеться 30 травня 
2018 року о 14.00 годині в залі судових засідань Лисичанського міського суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого 
судді Старікової M. M., суддів Березіна А. Г., Фастовця В. М.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні  
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження стосовно Чернової Наталії Іванівни, 15.11.1963 року народження, 
обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке здій-
снюється за відсутності обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачена Чернова Наталія Іванівна зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, місто Алчевськ, вул. Металургів, 43/95.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Чернову Наталію Іванівну в судове засідання, яке відбудеться 31 трав-
ня 2018 року о 9 годині 00 хвилин за адресою суду: Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого 
судді Старікової М. М., суддів Шевченко О. В., Луньової Д. Ю.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні  
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження стосовно Харченка Олексія Геннадійовича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочинів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 437 ч. 2 КК Укра-
їни, яке здійснюється за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Обвинувачений Харченко Олексій Геннадійович зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, місто Красний Луч, вул. Козакова, 12/1.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Харченка Олексія Геннадійовича на судовий розгляд 29 травня 2018 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин за адресою суду: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штей-
герська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого 
судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., Шевченко О. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні  
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває криміналь-
не провадження стосовно Казацького Олександра Олександровича, 07.10.1982 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28,  
ч. 1 ст. 437 КК України, яке здійснюється за відсутності обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

Обвинувачений Казацький Олександр Олександрович зареєстрований за адресою: 
Луганська область, місто Сорокіне (м. Краснодон), вул. Баумана, 29.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Казацького Олександра Олександровича в судове засідання, яке відбу-
деться 31 травня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою суду: Луганська область, 
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого 
судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., Фастовець В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні  
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області перебуває кримі-
нальне провадження стосовно Скорнякова Віктора Степановича, 17.09.1955 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке здійснюється за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судово-
го провадження.

Обвинувачений Скорняков Віктор Степанович зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, квартал Мирний, 17/193.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської об-
ласті викликає Скорнякова Віктора Степановича в судове засідання, яке відбудеть-
ся 31 травня 2018 року о 09 годині 30 хвилин за адресою суду: Луганська область,  
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючо-
го судді Старікової M. M., суддів Шевченко О. В., Березіна А. Г.
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оголошення

У провадженні Київського районного су-
ду м. Харкова знаходиться обвинувальний акт 
№12015220000000643 від 08.08.2015 року відносно 
Йлдирим Сервета, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нального правопорушення – злочину, передбаченого 
п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України.

Обвинувальний акт розглядається в порядку спе-
ціального досудового розслідування, передбаченого 
ст. 297-1 КПК України.

Київський районний суд м. Харкова згідно з ви-
могами ст. 297-5 КПК України в судовій справі  
№ 640/17017/17, 1-кп/640/288/18, викликає для учас-
ті в підготовче судове засідання у спеціальному досу-
довому розслідуванні обвинуваченого Йлдирим Сер-
вет (Yildirim Servet), який мешкає за останньою ві-
домою адресою: м. Харків, вул. Танкопія, буд. 9/2,  
кв. 92.

Підготовче судове засідання у спеціальному про-
вадженні відбудеться 30.05.2018 р. о 16.30 годині в 
Київському районному суді м. Харкова у залі судових 
засідань № 2 за адресою: Україна, м. Харків, вул. Ва-
лентинівська, 7-б.

У разі неявки обвинуваченого Йлдирим Сервет 
(Yildirim Servet), судове засідання відбудеться за  
вашої відсутності.

Суддя Зуб Г. А.

В Шевченківському районному суді м. Києва 
31.05.2018 року о 09.00 год. відбудеться судовий 
розгляд кримінального провадження відносно За-
хожого Дмитра Павловича, який обвинувачується у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 5 ст. 368 КК України.

В судове засідання викликається Захожий Дмитро 
Павлович.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Лінник О. П.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Кулінченка Володими-
ра Васильовича як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 433/226/18-к за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Кулінчен-
ка Володимира Васильовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 25 травня 2018 року о 10.30 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. М. Попова

Печерський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Приказюка Анатолія Васильовича, 25.12.1980 
р.н. (останнє відоме місце проживання: вул. С. Лазо, 28, 
м. Сімферополь, АР Крим) у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 4 ст. 191 КК України, в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 30 травня 2018 року об 11 год. 
00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Печерського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 11, під голо-
вуванням судді Білоцерківця О. А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Камінського Івана Олек-
сійовича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/14378/16-к за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні стосовно Камінсько-
го Івана Олексійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 25 
травня 2018 року о 10.00 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Цемкала Сергія Олек-
сандровича як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 433/297/18-к за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Цемкала 
Сергія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 , ч. 2 ст. 110 КК 
України на 25 травня 2018 року о 10.15 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватися за відсутності обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. М. Попова

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Золотарьов Микола Анатолійович, 

який народився 25 квітня 1990 року, зареєстрований за 
адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, 
226, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання, яке відбудеться 29.05.2018 
року о 12 годині 00 хвилин у залі судових засідань №131 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні як обвинувачений.

Суддя Іванов В. В.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Свідоцтво про право плавання 
під державним прапором України 
на судно «Bombardier GTX LTD», 

№ YDV12698B505, з реєстраційним 
бортовим номером ua 0883 DN, 

судновласник Новікова Л. А.,  
вважати недійсним.

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» 

повідомляє про втрату бланка суворої 

звітності полісу ОСЦПВВНТЗ AM 2650349, 

вважати його недійсним.

Свідоцтво про право власності на нерухо-
ме майно (індексний номер 25604248) щодо 
земельної ділянки за кадастровим номером 
3210900000:02:004:0049, яка розташована 
на території Ірпінської міської ради, площа 
1,5594 га, та видане 14.08.2014 р. на ім’я Фе-
дун В. Г. РС Ірпінського МУЮ Київської обл., 
вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Втрачене посвідчення 
помічника адвоката, серія КС-00613, 

видане Радою адвокатів Київської області 
20.10.2017 р. на ім’я — 

Гавула Віталій Васильович, 
вважати недійсним.

Втрачену довірителем 
Шкабой О. О. Довідку №51792 

про право Довірителя на набуття 
у власність об’єкта інвестування 

від 30 жовтня 2017 року, отриману 
в ПАТ АКБ «Аркада», вважати недійсною.

Втрачене свідоцтво 
про право власності на судно 

PV № 003833, видане на бланку №03833 
Інспекцією Головного державного 

реєстратора флоту України в м. Києві 
16.11.2010 року 

ТОВ «Вотер Хауз», вважати недійсним.

Загублений судновий білет, 
серія СЯ №000985 на прогулянкове судно 

«КРИМ» за № КРЕ-1538к, 1974 р.в., 
власник Сердюченко Сергій Анатолійович, 

проживає за адресою: Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. Гагаріна, 26, кв. 28, 

вважати недійсним.

Втрачені документи:  
Свідоцтво про право власності 

CR №001385, бортовий № UA-0043-HR, 
Свідоцтво про право плавання 

під державним прапором України 
CN №001463, видані на ім’я 

Загребельний Костянтин Валерійович, 
вважати недійсними.

Свідоцтво про право власності на нерухо-
ме майно (індексний номер 25606710) що-
до земельної ділянки за кадастровим номером 
3210900000:02:004:0050, яка розташована на 
території Ірпінської міської ради, площа 1,9969 
га, та видане 14.08.2014 р. на ім’я Федун Ганна 
Федорівна РС Ірпінського МУЮ Київської обл., 
вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Втрачений судновий білет 
СБ №001711 від 9 серпня 2012 р. 

та свідоцтво №014916 
про придатність до плавання на ім’я 

Корноуха Миколи Григоровича 
вважати недійсним.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинувачену Коноваленко Галину Іванівну, 
06.12.1957 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Павленка, 54, кв. 58, м. Сімфе-
рополь, АР Крим), у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 
годині 30 хвилин 4 червня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з мо-
менту опублікування даного оголошення обвинува-
чена вважається належним чином ознайомленою з 
його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинувачену Пакулу Мар’яну Романівну, 12.07.1982 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. 9-го Травня, буд. 55, кв. 40, м. Євпаторія, АР 
Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 16 годині 45 хви-
лин 30 травня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з мо-
менту опублікування даного оголошення обвинува-
чена вважається належним чином ознайомленою з 
його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Гавриша Миколу Миколайовича, 
25.01.1964 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Московська, 134, кв. 17, м. Джан-
кой, АР Крим), у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 402 ч. 2, 408 ч. 1 
КК України, у судове засідання, яке відбудеться о 14 
годині 00 хвилин 4 червня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. C.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкайті-
са Д.В. за ч. 1 ст. 110 КК України, згідно з Єдиним 
державним реєстром досудових розслідувань за 
№22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд 
якого здійснюється в порядку спеціального судово-
го провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 30.05.2018 ро-
ку о 14 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. №501, в яке викликаєть-
ся обвинувачений Люкайтіс Дмитро Володимирович, 
який проживає за адресою: Російська Федерація,  
м. Москва, вул. Баришиха, буд. 25, корп. 1, кв. 323.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинуваченого Захарова В’ячеслава Романовича, 
31.01.1947 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. 16-го квітня 1944 року, буд. 12, кв. 
21, м. Ялта, АР Крим), у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 14 
годині 30 хвилин 30 травня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Шмелькова Владислава Валері-
йовича, 13.11.1969 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Гоголя, 52/58, м. Красно-
перекопськ, АР Крим, 96002), у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться об 11 годині 45 хвилин 4 червня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинувачену Телятникову Раїсу Федорівну, 
01.03.1941 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Адмірала Юмашева, 13-А, кв. 3, 
м. Севастополь, АР Крим), за вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 
КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться о 12 годині 00 хвилин 1 червня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
на вважаться належним чином ознайомленою з йо-
го змістом.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідан-
ня викликається Єжель Михайло Броніславович, 
19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 364 КК України, яке відбудеться 31 травня 2018 
року о 10.30 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П.Шутова, 1, каб.10, під головуванням судді  
Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 30.03.1983 р.н., за-
реєстрований за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 22, корп. 1,  
кв. 204, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в су-
дові засідання, що відбудуться 30 травня 2018 року о 10.00 годині та 31 
травня 2018 року о 10.00 годині в залі судових засідань № 222 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі стат-
тею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбаче-
ні статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37GL23082
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договора-

ми та договорами забезпечення виконання 
зобов’язань у кількості 73 од.

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

06.06.2018 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/ електронного аукціо-
ну по кожному лоту вказується на веб-сайті 
http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/26-vseukr-bank-rozv/ 
37335-asset-sell-id-167988

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за 

адресою: вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань № 13, 31.05.2018 ро-
ку о 09.30 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному 
провадженні по обвинуваченню Верховода Сергія Миколайовича у вчиненні 
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Верховод Сергій Мико-
лайович, який зареєстрований та проживає за адресою: вул. XXI П’ятирічки, 
буд. 1, с. Новоахтирка Новоайдарського району Луганської області.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справа розглядатиметься у складі: головуючого судді Іванченка Я. М., 
суддів Вохмінової О. С., Луценко Л. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Синько Родіон Вікторович, 25.11.1977 р.н., зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Ярос-
лавського, буд. 17, кв. 20, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни вам необхідно з’явитися 21.05.2018 р. о 09 год. 00 хв. до каб.  
№ 309 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Доне-
цької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, який розташова-
ний за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, 
до слідчого Авєріна П. Є. для відкриття та ознайомлення із матеріалами кри-
мінального провадження, вручення вам письмового повідомлення про підо-
зру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні 
№22014050000000117 від 15.08.2014 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, у поряд-
ку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудового розслідування.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого Дерменжи Валерія Кос-
тянтиновича, 18.06.1976 р.н., зареєстрованого за адресою: (Одесь-
ка область, Ізмаїльський район, с. Кам’янка, вул. Калініна, 127, відпо-
відно до вимог 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засідан-
ні з розгляду кримінального провадження в порядку спеціального су-
дового провадження стовно Дерменжи В.К., обвинуваченого у скоєн-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 30 
травня 2018 року о 10 годині за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
Приморський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стаття-
ми 139, 323 КПК України.

Суддя B. M. Коваленко

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:  

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 у залі судових засідань №40, 1 червня 2018 
року об 11.45 год. відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному 
провадженні за обвинуваченням Савенка Геннадія Олександровича, 13 лип-
ня 1969 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений 
Савенко Геннадій Олександрович та захисник Лановий Артем Іванович.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого судді Каленяка Р. А., 
суддів Шидловського О. В., Кашпрука Г. М.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +11  +16 +21  +26
Житомирська +8  +13 +19  +24
Чернігівська +11  +16 +21  +26
Сумська +11  +16 +21  +26
Закарпатська +5  +10 +15  +20
Рівненська +6  +11 +16  +21
Львівська +5  +10 +14  +19
Івано-Франківська +5  +10 +15  +20
Волинська +5  +10 +14  +19
Хмельницька +6  +11 +18  +23
Чернівецька +5  +10 +17  +22
Тернопільська +5  +10 +16  +21
Вінницька +8  +13 +20  +25

Oбласть Нiч День

Черкаська +9  +14 +21  +26
Кіровоградська +11  +16 +21  +26
Полтавська +11  +16 +21  +26
Дніпропетровська +11  +16 +22  +27
Одеська +11  +16 +21  +26
Миколаївська +11  +16 +21  +26
Херсонська +11  +16 +21  +26
Запорізька +11  +16 +22  +27
Харківська +11  +16 +24  +29
Донецька +11  +16 +23  +28
Луганська +11  +16 +24  +29
Крим +11  +16 +21  +26
Київ +13  +15 +23  +25

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

21..26
11..16

24..29
11..16

21..26
11..16

21..26
11..16

15..20
5..10

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Донеччина 
збирає гостей 
на фестиваль 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПРОСТО НЕБА. Цьогорічне літо на Донеччині почнеть-
ся у супроводі історико-культурного фестивалю-рекон-
струкції «Дике поле. Шлях до Європи», який відбудеть-
ся 2 червня в охоронній зоні Українського степового при-
родного з аповідника «Кам’яні могили» на території Ніколь-
ського району. Управління культури і туризму Донецької об-
ласної державної адміністрації запрошує ентузіастів-рекон-
структорів історичних подій та представників творчих колек-
тивів до участі у різноманітних культурно-мистецьких захо-
дах д ійства. 

У програмі фестивалю — реконструкція різних історич-
них епох з минулого України: скіфська, княжа, козацька до-
би та роки АТО. Крім цього, показові виступи козаків, тра-
диційні козацькі змагання, презентація стародавніх і сучас-
них націо нальних страв, майстер-класи майстрів приклад-
ного мистецтва, конкурсно-розважальні програми для дітей, 
фестиваль повітряних зміїв, степовий університет, концерт 
творчих колективів Донеччини та гостей свята, вечірній по-
каз сучасних українських фільмів просто неба та ще бага-
то цікавого. 

Уперше фестиваль «Дике поле. Шлях до Європи» відбув-
ся у Краматорську у 2016-му, а вже торік на межі весни і літа 
його учасники та гості, зібравшись у степовому заповідни-
ку, згадували минулі події та людей у тисячолітній історії то-
дішнього «дикого поля» та всієї України. Місцем проведення 
заходу невипадково обрали природний заповідник «Кам’яні 
могили» на кордоні Донецької і Запорізької областей. Адже 
ця територія унікальна у геологічному, біологічному та істо-
ричному аспектах. 

Тутешнім гранітам понад 2 мільярди років, вони химерно 
купчаться серед степу і не мають аналогів у всьому світі. Не 
менш цікава історична складова: у стародавні часи це уро-
чище було культовим для тодішніх цивілізацій, про що свід-
чать кургани та поховання, залишки яких дійшли і до наших 
днів. Також, за однією з версій істориків, поблизу цих місць 
у 1223 році відбулася відома битва на річці Калці, і саме тут 
був укріплений табір київського князя Мстислава Романови-
ча. А цікаві легенди, якими оповите це місце, варто видава-
ти багатотомним повним зібранням. 

Літній туристичний сезон 
Тернопілля відкрило 
у старовинному замку 
ВІДПОЧИВАЄМО! Під час заходу вареники ліпили, капусняк варили, 
у пісні й танцях змагалися, середньовічний турнір організували

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

Тернопільщина урочис-
то розпочала літній ту-

ристичний сезон. І місцем 
для цієї події знову обра-
ла старовинний Збараж, 
який має величезну кіль-
кість історичних пам’яток. 
Серед архітектурних пер-
лин — замок. Парк біля йо-
го стін став місцем прове-
дення заходу. Програма 
святкувань була розмаїта, 
насичена змаганнями, ви-
ступами, музикою, оскіль-
ки цими днями Збараж 
відзначав ще й день міста. 

Із самого ранку в призам-
ковому парку на облашто-
ваній сцені відкрили фес-
тиваль-конкурс козацької, 
української народної, наці-
онально-патріотичної піс-
ні «Забуттям не заростає 
честь і слава козаків». 

Начальник відділу куль-
тури, туризму та фандрай-
зингу Збаразької райдерж-
адміністрації, заслужени й 
працівник культур и Укра-
їни Олег Гафткович каж е, 
що вже майже 20 років ор-
ганізовують такі творч і 
змагання. Нинішній мис-
тецький захід присвятили 
українським козакам, вої-
нам УПА та героям сього-
дення. Приймали гостей із 
Сумської, Львівсь кої, Івано-
Франківської, Чернівець-
кої, Тернопільсь кої облас-
тей. Журі очолив президент 
Асоціації діячів естрадно-
го мистецтва України пое-
т-пісняр Віктор Герасимов. 
Володарів гран-прі та лау-
реатів фестивалю-конкур-
су визначали серед читців, 
музикантів, вокалістів, хо-
реографічних колективів.

Переможцем цих твор-
чих змагань став й ан-
самбль «Українська пісня» 
із с. Кам’янка, що в Трос-
тянецькому районі на Сум-
щині. Його учасник Олексій 
Федорко розповів, що ко-
лектив виступав у різних 
областях країни, а також 
у Польщі, Молдові. Але з 
паном Олексієм кореспон-
дент «УК»познайомився не 
на сцені, а в призамковому 
парку, де той активно до-
помагав господиням ліпити 
вареники. 

Вже кілька років поспіль 
члени клубів, народних 
домів Збаражчини органі-
зовують тут власний ку-
лінарний «Вареник-фест». 
Цього року вони наліпили 
і зварили тисячі варени-
ків з картопляно-сирною 
начинкою, якими частува-
ли учасників фестивалю-
конкурсу. Крім того, до-

рогим гостям приготували 
ще й 125 літрів капусняку. 

Перед стінами Збаразь-
кого замку на середньо-
вічний турнір усіх охочих 
скликали учасники клубу 
історичної реконструкції 
«Збаразький гарнізон». Йо-
го керівник Тарас Леземе-
зюк каже, що вже чотири 
роки шанувальники старо-
вини не лише зі Збаража, а 
й інших районів і навіть об-
ласного центру збирають-
ся разом, вивчають істо-
рію, бойові обладунки Ки-
ївської Русі та лицарської 
Європи. Зараз готують-
ся до проведення в Збара-
жі першого Всеукраїнсько-
го лицарського фестивалю. 

На відкритті літнього ту-
ристичного сезону показа-
ли парні бої, під час яких ві-
кінг бився з русичем, тамп-
лієр із госпітальєром… Ко-
респондент «УК» побачив 
і двох дівчат-воїнів. Звіс-
но ж, не втримався, аби до 
них не підійти. Алла Копець 
і Катерина Швець лише 
вдруге прийшли на вишкіл. 
Хлопці поділилися з ними 
обладунками. Самі ж дівча-
та зізналися, що лицарське 
минуле та історія Київської 
Русі їм до душі, і охоче по-
годилися продемонструва-
ти власні навички та вмін-
ня у користуванні мечем, 
бойовою сокирою та іншою 
тогочасною зброєю. 

Під час відкриття літньо-
го турсезону, певна річ, об-
лаштували й містечко на-
родних промислів, де охо-
чі могли пройти майстер-
клас з гончарства та ко-
вальства. У рамках свята 
відбулося і змагання для 
школярів «Скарби Героїв». 
За інформацією Ростисла-
ва Яцківа, заступника на-
чальника відділу туризму 
облдержадміністрації, за-
хід відвідало щонайменше 
п’ять тисяч осіб. 

КОМПЕТЕНТНО

Степан БАРНА, 
голова Тернопільської 
облдержадміністрації:

— Тернопільщина прагне розвивати туристичний потенціал. 
Задля цього здійснюємо певні кроки та ініціативи. Скажімо, на 
початку нинішнього року презентували проект «Тернопільське 
Придністер’я», покликаний розвивати еко- та агротуризм. У йо-
го межах об’єдналися кілька районів, теренами яких протікає 
річка Дністер. Встановлюємо також інформаційні вказівники до 
туристичних пам’яток, облаштовуємо інфраструктуру та розви-
ваємо малі міста — Кременець, Бережани, Збараж. Крім то-
го, хочемо облаштувати цього сезону стоянки на транспортних 
шляхах та на березі Дністра, адже Дністровський каньйон — 
одне із семи чудес України. Туристичний потенціал області та-
кож представлятимемо на Міжнародному туристичному фору-
мі Ternopil Region Invest-2018, який незабаром відбудеться. Не-
щодавно у краї стартував новий проект «Тернопілля історич-
не». Він має на меті зібрати та систематизувати на одній елек-
тронній мапі всі історичні місця області, які можуть бути цікави-
ми для туристів. Встановлюють також інформаційні вказівни-
ки та спеціальні таблички, що спрямовуватимуть до цих місць. 

Слобожанець Олексій Федорко допомагає 
ліпити вареники галичанці Оксані Бай

До бою стали діви-воїни Алла Копець і Катерина Швець
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