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Виготовив папір  
із листя і переміг
ВІТАЄМО! Український школяр із Закарпаття Валентин Фречка 
здобув золоту нагороду Олімпіади геніїв у США за винахід 

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

Зі США надійшла сен-
саційна звістка: 17-річ-

ний учорашній школяр 
із Закарпаття Валентин 
Фречка виборов гран-прі 
світового конкурсу моло-
дих учених «Олімпіада ге-
ніїв». У конкурсі, в якому 
брали участь понад 1300 
представників різних кра-
їн, винахід українця оці-
нили найвищими балами. 
Цього призу разом з на-
шим співвітчизником удо-
стоєно ще лише одного 
учасника із країни-госпо-
дині.

«Урядовий кур’єр» зв’я-
зався з учителькою біології 
та хімії Сокирницької се-
редньої школи Хустсько-
го району Ольгою САБА-
ДОШ і попросив розпові-
сти про її вихованця. 

УК Ольго Олексіївно, роз-
кажіть, наскільки очіку-
ваною була перемога Ва-
лентина у США.

— Мій учень два ро-
ки був найкращим у кон-
курсах Малої академії на-
ук «Майбутнє України». 
Цьогоріч він двічі здобу-
вав золоті медалі на між-
народних наукових кон-
курсах:  у березні — 
в Тунісі,  у квітні — 
в Кенії. 

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі  
про перші факти продажу об’єктів малої приватизації  
на електронних майданчиках

Газпром заплатить  
за всіма рахунками 

ЗАКОН І ПРАВО. Подання до апеляційного суду шведсько-
го округу Свеа, який за клопотанням російського Газпрому 
ухвалив рішення про призупинення процедури примусового 
стягнення боргу в 2,6 мільярда доларів з російської компанії в 
межах виконання рішення Стокгольмського арбітражу, напра-
вила НАК «Нафтогаз України».

 «Ми звернулися з поданням до апеляційного суду в Шве-
ції, який розглядає оскарження рішення арбітражу. На відмі-
ну від арбітражу, правила якого забороняють публічність, по-
дання до апеляційного суду зазвичай публічне. Тому всі охо-
чі можуть його прочитати — там є багато цікавого, — повідо-
мив на своїй сторінці у Фейсбуці головний комерційний ди-
ректор компанії Юрій Вітренко. — Газпром нечесним шляхом 
намагається не сплачувати цей борг. Поки що він лише до-
сяг призупинення примусового стягнення. Ми домагатимемо-
ся покарання Газпрому за такі нечесні дії і змусимо його за-
платити борг у повному обсязі й відшкодувати всі пов’язані з 
цим витрати».

ЦИТАТА ДНЯ

МАКСИМ НЕФЬОДОВ:

ЦИФРА ДНЯ

10,406 млрд м3 
становлять запаси природного газу  

в підземних сховищах. З 9 по 16 червня 
вони зросли на 3,7%

«Наприкінці червня  
або на початку липня  

ми побачимо  
в системі перші 

конкурси. Поки що 
все йде за планом».

Окупантам  
продовжили санкції 

ПРОТИДІЯ. На рік, до 23 
червня 2019-го, Рада Євро-
пейського Союзу продовжи-
ла санкції, які передбачають 
заборону європейським ком-
паніям інвестувати в окупо-
ваний Росією Крим та імпор-
тувати товари з півострова. 
«18 червня 2018 року Рада 
ЄС продовжила обмежуваль-
ні заходи у відповідь на анек-
сію Криму та Севастополя Ро-
сією до 23 червня 2019-го», 
— йдеться у повідомленні, 
опублікованому на сайті Ра-
ди ЄС.

Ці заходи стосуються осіб 
та компаній із країн — чле-
нів Євросоюзу і поширюють-
ся на територію окуповано-
го Криму та міста Севасто-
поля. Санкції містять заборо-
ну на імпорт продукції, що по-
ходить з Криму, до країн Єв-

росоюзу, а також заборону на 
інвестиції та капіталовкладен-
ня у Криму. Тобто жоден єв-
ропеєць або зареєстровані в 
ЄС компанії не можуть купу-
вати нерухомість або підпри-
ємства в Криму, фінансувати 
кримські компанії або поста-
чати послуги. 

Заборонено туристичні по-
слуги, зокрема європейські 
круїзні кораблі не можуть 
зв’язуватися з усіма крим-
ськими портами, крім надзви-
чайних ситуацій, повідомляє 
УНІАН. 

Заборонено також здійсню-
вати експорт певних товарів 
і технологій кримським ком-
паніям, а також застосовува-
ти ці товари й технології на 
транспорті, у телекомунікаці-
ях, енергетичному секторі, зо-
крема для дослідження, роз-

відки й видобутку нафти, газу 
та мінеральних ресурсів. За-
боронено технічну допомогу, 
посередницькі операції, буді-
вельні та інженерні послуги, 
пов’язані з інфраструктурою у 
цих секторах.

«Як ідеться в декларації ви-
сокого представника Євро-
пейського Союзу з питань зо-
внішньої політики та політики 
безпеки Федеріки Могеріні від 
імені ЄС 16 травня 2018 року, 
ЄС рішуче підтримує сувере-
нітет і територіальну цілісність 
України. Після чотирьох років 
анексії Автономної Республі-
ки Крим та міста Севастополь 
Російською Федерацією ЄС 
підтверджує, що не визнає та 
засуджує це кричуще пору-
шення міжнародного права», 
— наголошено в повідомлен-
ні Ради ЄС.

3
Офіцери запасу поновлюють навички

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. До 
Збройних сил України призва-
но півтисячі офіцерів запасу ві-
ком до 43 років за 37 військо-
во-обліковими спеціальностя-
ми. Усі вони закінчили кафе-
дри військової підготовки, ма-
ють вищу освіту не нижчу ба-
калавра та раніше не проходи-
ли військової служби.

З 15 червня 2018 року офі-
церів направлено на курси 
перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації при вищих вій-
ськових навчальних закладах і 
військових навчальних підроз-
ділах закладів вищої освіти.

Мета призову офіцерів поля-
гає в набутті ними практичних 
навичок і вмінь для збройно-
го захисту Вітчизни, збільшен-
ня кількості військово навчених 
осіб у запасі та підвищення рів-
ня укомплектованості Зброй-
них сил навченим офіцерським 
складом.

Після завершення підготов-
ки передбачено призначення 
офіцерів на посади до небойо-
вих військових частин, повідо-
мляє прес-служба Міноборони. 

До участі в операції 
Об’єднаних сил призваних офі-
церів не залучатимуть. На-
правлення в зону операції 
Об’єднаних сил можливе лише 
у добровільному порядку після 
укладення ними контракту про 

проходження військової служ-
би. На офіцерів, яких призвано 
цього літа, розповсюджуєть-
ся весь пакет соціальних пільг 
і гарантій військовослужбовців 
за контрактом. Також за ними 
зберігаються місце роботи, по-
сада, середній заробіток і за-
безпечення на підприємстві, в 
установі, організації незалеж-
но від підпорядкування та фор-
ми власності.
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документи
5) за результатами реалізації експериментального проекту розробляє пропозиції 

щодо внесення змін до законодавства;
6) готує звіт про результати реалізації експериментального проекту та подає йо-

го Кабінетові Міністрів України;
7) готує після завершення експериментального проекту за результатами його ре-

алізації перелік новітніх моделей комплексів, які не підлягають зняттю з реєстрації.
9. ДФС:
1) забезпечує протягом трьох робочих днів з дня надходження затвердженого 

Мінфіном переліку новітніх моделей комплексів, які беруть участь в експеримен-
тальному проекті, реєстрацію таких моделей у Державному реєстрі реєстраторів роз-
рахункових операцій. При цьому реєстрація новітніх моделей комплексів у зазначе-
ному Реєстрі здійснюється до 1 квітня 2019 року;

2) організовує роботу територіальних органів ДФС з реалізації експериментально-
го проекту та реєстрації новітніх моделей комплексів;

3) здійснює узагальнення та аналіз контрольно-звітної інформації, що надходить 
до системи обліку даних через новітні моделі комплексів;

4) проводить оцінку своєчасності, повноти, захищеності даних, що надходять до 
системи обліку даних і зберігаються в системі зберігання даних;

5) узагальнює дані про хід реалізації експериментального проекту, пропозиції, по-
дані територіальними органами ДФС, центрами сервісного обслуговування та корис-
тувачами новітніх моделей комплексів, готує та подає висновки Мінфіну;

6) скасовує після завершення експериментального проекту реєстрацію новітніх 
моделей комплексів, крім тих моделей, що включені до переліку новітніх моделей 
комплексів, які не підлягають зняттю з реєстрації;

7) готує пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що регу-
люють відносини у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій.

10. Користувачами новітніх моделей комплексів є суб’єкти господарювання, на 
яких поширюється дія Закону та/або які виявили заінтересованість щодо участі в екс-
периментальному проекті та придбали новітню модель комплексу.

11. Користувачі новітніх моделей комплексів:
1) застосовують новітні моделі комплексів, здійснюють їх реєстрацію, введення 

в експлуатацію, використання, технічне обслуговування, передачу захищеної контр-
ольно-звітної інформації в порядку та у спосіб, визначені нормативно-правовими ак-
тами та цим Порядком;

2) здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі з ви-
користанням новітніх моделей комплексів;

3) можуть подавати до Мінфіну та ДФС пропозиції щодо функціонування новіт-
ніх моделей комплексів;

4) несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері застосуван-
ня реєстраторів розрахункових операцій згідно із законом.

12. Обмін інформацією про хід реалізації експериментального проекту між Мін-
фіном, ДФС та користувачами новітніх моделей комплексів здійснюється в елек-
тронній формі або шляхом безпосереднього автоматизованого обміну електронни-
ми даними.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 червня 2018 р. № 404-р 
Київ

Про затвердження розподілу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для сімей загиблих учасників бойових дій на території 
інших держав, визначених в абзаці першому пункту 1 
статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю 
І—ІІ групи з числа учасників бойових дій на території 

інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних 

з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 
7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
та які потребують поліпшення житлових умов, на 2018 рік

1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України затверди-
ти розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошо-
вої компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учас-
ників бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому пункту 1 
статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захис-
ту», для осіб з інвалідністю I—II групи з числа учасників бойових дій на території ін-
ших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захво-
рювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 части-
ни другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, на 2018 рік в обсязі 200 000 
тис. гривень згідно з додатком.

2. Міністерству соціальної політики забезпечити погодження розподілу, передба-
ченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з пи-
тань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 13 червня 2018 р. № 404-р

РОЗПОДІЛ 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників 
бойових дій на території інших держав, визначених в абзаці першому пункту 1 статті 

10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
для осіб з інвалідністю I—II групи з числа учасників бойових дій на території 
інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення,  контузії, каліцтва 

або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 
7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, на 2018 рік

Найменування місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг коштів,  
тис. гривень

Обласний бюджет:
Вінницької області 8 603,327
Волинської області 5 737,93
Дніпропетровської області 3 686,869

Донецької області 1 743,856
Житомирської області 23 449,453
Закарпатської області 4 768,02
Запорізької області 1 865,443
Івано-Франківської області 5 848,44
Київської області 2 546,917
Кіровоградської області 1 734,509
Луганської області 781,472
Львівської області 14 148,636
Миколаївської області 2 091,453
Одеської області 8 460,865
Полтавської області 8 147,454
Рівненської області 7 870,194
Сумської області 5 089,522
Тернопільської області 10 888,231
Харківської області 31 424,986
Херсонської області 756,244
Хмельницької області 3 575,818
Черкаської області 5 103,759
Чернівецької області 5 512,065
Чернігівської області 4 783,594
Бюджет м. Києва 31 380,943
Усього 200 000

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 червня 2018 р. № 407-р 
Київ

Про затвердження плану заходів 
із відзначення 22-ї річниці Конституції України

1. Затвердити план заходів із відзначення 22-ї річниці Конституції України, що до-
дається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Ки-
ївській міській держадміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим роз-
порядженням плану заходів у межах бюджетних призначень.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 13 червня 2018 р. № 407-р

ПЛАН 
заходів із відзначення 22-ї річниці Конституції України

1. Забезпечити організацію та проведення:
1) у м. Києві, інших населених пунктах урочистостей за участю представників ор-

ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів Укра-
їни, представників громадськості.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
28 червня;

2) покладення квітів до пам’ятника автору першої української Конституції гетьма-
ну Пилипу Орлику в м. Києві, інших населених пунктах — до пам’ятників і пам’ятних 
знаків видатним діячам українського державотворення.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
28 червня;

3) у військових частинах, закладах культури, закладах для дітей та молоді інфор-
маційних, освітніх, культурно-мистецьких, патріотично-виховних заходів, спрямова-
них на роз’яснення значення норм Конституції України в утвердженні правової дер-
жави, на формування правової культури, виховання громадянської свідомості та по-
ваги до Основного закону України, поширення знань про історію конституціоналізму.

Міноборони, Мінмолодьспорт, Мінкультури, МОН, 
Укрдержархів, обласні та Київська міська держадміністрації.
Червень;

4) у м. Києві науково-практичної конференції з питань удосконалення конститу-
ційного регулювання суспільних відносин в Україні за участю Конституційної Комі-
сії, а також тематичних наукових конференцій та засідань за круглим столом у ре-
гіонах держави.

МОН, обласні та Київська міська держадміністрації. 
Червень — липень;

5) закордонними дипломатичними установами України заходів за участю пред-
ставників української громадськості за кордоном з нагоди 22-ї річниці Конституції 
України.

МЗС.
Червень — липень.

2. Сприяти реалізації пов’язаних з відзначенням Дня Конституції України ініціа-
тивам громадськості, що спрямовані на зміцнення національної єдності та правової 
держави.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Червень — липень.

3. Організувати роботу із забезпечення охорони громадського порядку та безпеки 
дорожнього руху в місцях проведення заходів, пов’язаних з організацією та відзна-
ченням 22-ї річниці Конституції України.

МВС, Національна поліція.
Червень — липень.

4. Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації заходів, 
пов’язаних з організацією та відзначенням 22-ї річниці Конституції України.

Держкомтелерадіо, ПАТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» (за згодою).
Червень — липень.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 червня 2018 р. № 408-р 
Київ

Деякі питання передачі нерухомого майна у мм. Житомирі 
та Полтаві, що закріплене на праві господарського 

відання за Національним банком
1. Передати будівлі і споруди по вул. Лятошинського Бориса, 5, у м. Житомирі (ре-

єстраційний номер 455994518101) та по вул. Соборності, 17, у м. Полтаві (реєстра-

ційний номер 549933353101), що закріплені на праві господарського відання за Наці-
ональним банком, до сфери управління Державної судової адміністрації.

2. Фонду державного майна разом з Державною судовою адміністрацією та Наці-
ональним банком вжити заходів до укладення договорів оренди на передане згідно з 
пунктом 1 цього розпорядження нерухоме майно, визначене спільним рішенням На-
ціонального банку та Державної судової адміністрації.

3. Рекомендувати балансоутримувачам використовувати нерухоме майно, зазна-
чене у пункті 2 цього розпорядження, за цільовим призначенням для організації го-
тівкового грошового обігу.

4. Фонду державного майна разом з Національним банком забезпечити здійснен-
ня контролю за цільовим функціональним використанням нерухомого майна, зазна-
ченого у пункті 2 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 червня 2018 р. № 409-р 
Київ

Про утворення Організаційного комітету з підготовки 
та відзначення 27-ї річниці незалежності України

Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 27-ї річниці незалеж-
ності України та затвердити його персональний склад згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 13 червня 2018 р. № 409-р

СКЛАД  
Організаційного комітету з підготовки та відзначення  

27-ї річниці незалежності України
ГРОЙСМАН Володимир Борисович — Прем’єр-міністр України, співголова Оргко-

мітету
РАЙНІН Ігор Львович — Глава Адміністрації Президента України, співголова Орг-

комітету (за згодою)
АВАКОВ Арсен Борисович — Міністр внутрішніх справ
АННЕНКОВА Наталія Валентинівна — Керівник Головного департаменту з питань 

регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України (за згодою)
БАРАНОВА Тетяна Іванівна — Голова Укрдержархіву
БОНДАРЕНКО Володимир Валерійович — Державний секретар Кабінету Міністрів 

України
В’ЯТРОВИЧ Володимир Михайлович — Голова Українського інституту національ-

ної пам’яті
ГЕРАСИМЕНКО Олександр Васильович — віце-президент Інституту політико-пра-

вових та релігійних досліджень (за згодою)
ГОНЧАРУК Олександр Олександрович — керівник Головного департаменту з пи-

тань внутрішньої політики Адміністрації Президента України (за згодою)
ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна — Міністр освіти і науки
ГРИЦАК Василь Сергійович  — Голова СБУ (за згодою)
ДЕХТЯРЕНКО Сергій Стахович — заступник Державного секретаря Кабінету Мі-

ністрів України
ЖДАНОВ Ігор Олександрович — Міністр молоді та спорту
ЗАРУДНИЙ Олексій Борисович — Голова правління Пенсійного фонду
ЗУБКО Геннадій Григорович — Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіональ-

ного розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
ІЛЛЄНКО Пилип Юрійович — Голова Держкіно
КИРИЛЕНКО В’ячеслав Анатолійович — Віце-прем’єр-міністр України
КІСТІОН Володимир Євсевійович — Віце-прем’єр-міністр України
КЛЕПАК Григорій Олексійович — тимчасово виконуючий обов’язки Керівника Го-

ловного департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та протидії коруп-
ції Адміністрації Президента України (за згодою)

КЛИМЕНКО Олександр Ігорович — заступник директора Департаменту з питань 
регіональної політики, начальник Управління взаємодії з регіонами та тимчасово оку-
пованими територіями Секретаріату Кабінету Міністрів України

КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ Іванна Орестівна — Віце-прем’єр-міністр з питань євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції України

КЛИЧКО Віталій Володимирович — Голова Київської міськдержадміністрації
КЛІМКІН Павло Анатолійович — Міністр закордонних справ
КНЯЗЄВ Сергій Миколайович — Голова Національної поліції
КОВАЛЬЧУК Віталій Анатолійович — Перший заступник Глави Адміністрації Пре-

зидента України (за згодою)
КОНДРАТЮК Валерій Віталійович — заступник Глави Адміністрації Президента 

України (за згодою)
КУБІВ Степан Іванович — Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр еконо-

мічного розвитку і торгівлі
КУЦИК Іван Маркович — Керівник Державного управління справами (за згодою)
МАЛЬЦЕВ Ігор Всеволодович — перший заступник Голови Державної служби 

України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
МАРКАРОВА Оксана Сергіївна — перший заступник Міністра фінансів
МЕЛЬНИК Ярослав Володимирович — керівник Головного департаменту Держав-

ного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України (за згодою)
НАЛИВАЙКО Олег Ігорович — Голова Держкомтелерадіо 
НИЩУК Євген Миколайович — Міністр культури
ОМЕЛЯН Володимир Володимирович — Міністр інфраструктури
ПАВЛЕНКО Ростислав Миколайович — заступник Глави Адміністрації Президен-

та України (за згодою)
ПАТОН Борис Євгенович — президент Національної академії наук  (за згодою)
ПЛІС Геннадій Володимирович — заступник Державного секретаря Кабінету Мі-

ністрів України
ПОКОТИЛО Олексій Іванович — керівник Головного департаменту з  питань націо-

нальної безпеки та оборони Адміністрації Президента України (за згодою)
ПОЛТОРАК Степан Тимофійович — Міністр оборони
РЕВА Андрій Олексійович — Міністр соціальної політики
РОЗЕНКО Павло Валерійович — Віце-прем’єр-міністр України
РУБАН Юрій Григорович — керівник Головного департаменту з питань гуманітар-

ної політики Адміністрації Президента України (за згодою)
САЄНКО Олександр Сергійович — Міністр Кабінету Міністрів України
СТЕЦЬ Юрій Ярославович — Міністр інформаційної політики
СУПРУН Уляна Надія — перший заступник Міністра охорони здоров’я
ХОНДА Марина Петрівна — директор департаменту суспільних комунікацій вико-

навчого органу Київської міськдержадміністрації
ЦИГИКАЛ Петро Олександрович — Голова Держприкордонслужби
ЧЕЧОТКІН Микола Олександрович — Голова ДСНС

УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

оголошення

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

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

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДельТА БАнк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL27525-F11GL27536 
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 11.07.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукці-

ону по кожному лота вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/37965-asset-sell-id-171844

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДельТА БАнк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL27537
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість нежитлова, право вимоги за кредитним договором
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного  
аукціону: 11.07.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного  
аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лота вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/37974-asset-sell-id-171874

Вважати недійсним свідоцтво про реєстрацію у 

зв’язку з втратою «Представництво «Акціонерне то-

вариство «Ейр Астана» з реєстраційним номером №: 

ПІ-4998 від 2 квітня 2014 року.

Загублений диплом молодшого спеціаліста з но-

мером КB 28135611 на ім’я Матвієнко Андрій Мико-

лайович вважати недійсним.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №242/3975/16-к за обвинуваченням Романова Романа Миколайовича в скоєн-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364 КК України. Обвинувачений Романов Роман Мико-
лайович, 24.09.1968 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 3, викликається до 
суду на 09 годину 00 хвилин 23 червня 2018 року (корп. № 1, каб. №12), для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухи-
лення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його в міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.  Суддя Т.Б. Сітніков

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДельТА БАнк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11GL27435- F11GL27521, F11GL27523
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 07.08.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного 

аукціону по кожному лота вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/37996-asset-sell-id-171929

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДельТА БАнк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11G27524
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість нежитлова, основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

03.07.2018; 12.07.2018; 23.07.2018; 01.08.2018; 10.08.2018; 21.08.2018; 31.08.2018; 11.09.2018; 
20.09.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону по кожному 
лота вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/37959-asset-sell-id-171838



19 червня 2018 року, вівторок, № 114 www.ukurier.gov.ua 9

ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Барабашу Юрію Дмитровичу, 26.01.1964 р.н., зареєстрованому за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 

вул. Одеська, 30, відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 необхідно з’явитися 22.06.2018 о 09 год. 00 хв. до каб. №226 СУ ГУНП в Пол-
тавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2б до слідчого Пилипенко А. В. для відкриття та надання доступу до матеріа-
лів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №42015170030000025.

Ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений 

строк — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
Ст. 138 КПК України 
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-

часово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Ст. 139 КПК України:
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку 

викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: 
— від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 роз-
мірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано 
привід. 

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
Старший слідчий СУ 
ГУНП в Полтавській області
капітан поліції                       А. В. Пилипенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинуваченого Томілова Станісла-
ва Вікторовича (останнє відоме місце реєстрації: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Кленова, 11) 
у судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/13412/18 за обвинуваченням Томілова Ста-
ніслава Вікторовича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 333 КК 
України, яке відбудеться 26 червня 2018 року о 13 
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, 19.

Головуючий по справі суддя Олійник В. М., склад 
колегії суддів: Комплєктова Т. О., Посохов І. С.

Вироком Приазовського районного суду Запорізь-
кої області від 8 червня 2018 року Діденка Дмитра 
Сергійовича визнано винним у вчиненні криміналь-
них правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1  
ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 КК України і призначено по-
карання на підставі ч. 1 ст. 70 та ч. 5 ст. 71 КК Украї-
ни остаточно 9 (дев’ять) років позбавлення волі без 
конфіскації майна; стягнути з Діденка Д.С. на ко-
ристь держави судові витрати на залучення експерта 
в розмірі 982,72 гривні.

Суддя Васильцова Г. А.

Вироком Приазовського районного суду Запорізь-

кої області від 8 червня 2018 року Михайленка Юрія 

Олександровича визнано винним у вчиненні кримі-

нальних правопорушень (злочинів), передбачених  

ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 КК України і призначе-

но покарання на підставі ч. 1 ст. 70 КК України оста-

точно 8 (вісім) років позбавлення волі без конфіс-

кації майна.

Суддя Васильцова Г. А.

Східноукраїнський національний університет іме-
ні Володимира Даля (код ЄДРПОУ 02070714) по-
відомляє, що згідно з наказом МОН України від 
05.06.2018 р. №587 «Про реорганізацію Донбасько-
го державного технічного університету» проводить-
ся реорганізація Донбаського державного технічного 
університету (код ЄДРПОУ 02070708) шляхом приєд-
нання до Східноукраїнського національного універ-
ситету імені Володимира Даля, який є правонаступ-
ником всього майна, прав і обов’язків Донбаського 
державного технічного університету.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Ластовенко Дмитро Миколайо-

вич, 09.07.1969 р.н., уродженець м. Мар’їнки Доне-
цької області, зареєстрований за адресою: вул. Дро-
нова, буд. 41а, с. Успенівка, Мар’їнський район, До-
нецька область, паспорт громадянина України серії 
ВТ №127957, виданий 27.01.2015 Мар’їнським РВ ГУ 
ДМС, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України 
Вам необхідно з’явитись 26.06.2018 з 09 год. 00 хв. 
до 16 год. 00 хв. до каб. № 303 слідчого відділу 2 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької 
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській облас-
тях, який знаходиться за адресою: вул. А. Нільсена, 
буд.33, м. Маріуполь, Донецька область, до слідчо-
го Олешка Артема Олександровича для відкриття та 
ознайомлення із матеріалами кримінального прова-
дження, вручення Вам письмового повідомлення про 
підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у 
кримінальному провадженні №22018050000000079 
від 27.04.2018 за ч. 2 ст. 110 КК України у порядку  
ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального до-
судового розслідування.

Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Почерніна Євгена Миколайовича, 26.03.1983 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Почернін Є. М. (за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Авдіївка, 
квартал Ювілейний, 10/6), викликається на 30.06.2018 
року о 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі в розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.;

2) Свинцицького Сергія Вікторовича, 21.02.1985 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Свинцицький С. В., 
21.02.1985 року народження (проживав без реєстрації за 
адресою: Житомирська обл., Володарськ-Волинський 
район, смт Нова Борова, вул. Шевченка, 13-А), виклика-
ється на 25.07.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. № 10, 
для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні мо-
же здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 
absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 
(спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження, обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
F22GL27582 Право вимоги за кредитним договором  

від 26.12.2007 №2027
F22GL27583 Право вимоги за кредитним договором  

від 22.08.2007 №208/07
F22GL27584 Право вимоги за договором кредиту №5  

від 19.07.2007
F22GL27585 Право вимоги за договором кредитної лінії №310  

від 22.09.2008
F22GL27586 Право вимоги за кредитним договором №26  

від 14.12.2007
F22GL27587 Право вимоги за договором кредиту №821  

від 14.08.2008
F22GL27588 Право вимоги за договором кредиту №16-08  

від 05.03.2008
F22GL27589 Право вимоги за договором кредиту №009/05  

від 01.09.2005

Дата проведення  Перші відкриті торги (аукціон)
відкритих торгів  – 01.08.2018   
(аукціону)/електронного 
аукціону   
Електронна адреса  www.prozorro.sale
для доступу до відкритих              
торгів (аукціону)/
електронного аукціону  
Час проведення відкритих Точний час початку 
торгів (аукціону)/  проведення відкритих торгів
електронного аукціону (аукціону) /електронного аукціону  
  по кожному лоту вказується 
  на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація  http://www.fg.gov.ua/assets-selling
щодо лота 

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42015050000000446 (номер спра-
ви 1-кп/243/41/2018) за обвинуваченням Сталенно-
го Владислава Юрійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинувачено-
го Сталенного Владислава Юрійовича, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, у 
судові засідання, які відбудуться 27 червня 2018 ро-
ку о 15 годині 00 хвилин, 23 липня 2018 року о 14 го-
дині 00 хвилин, 16 серпня 2018 року об 11 годині 00 
хвилин, 7 вересня 2018 року о 10 годині 00 хвилин, у 
залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Шевченківський районний суд м. Чернівці повідомляє Єрешко Дар’ю 
Сергіївну, що кримінальне провадження №727/2166/18 за обвинуваченням 
Єрешко Дар’ї Сергіївни за ч. 1 ст. 258-3 КК України призначено на 10.00 год. 
23 червня 2018 року.

З моменту розміщення цього повідомлення вважається, що сторони по-
відомлені відповідно до вимог кримінального процесуального законодав-
ства.

Суддя О. В. Семенко

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ
Компанія «ЛЕННОКС ПОЛСКА СП. З О.О.» (Польща) в особі Представництва «ЛEHHOКC ПОЛСКА 

СП. З О.О.» в Україні повідомляє про прийняття Компанією «ЛЕННОКС ПОЛСКА СП. З О.О.» (Польща) 
корпоративного рішення від 27 квітня 2018 року щодо ліквідації свого Представництва «ЛЕННОКС 
ПОЛСКА СП. З О.О.» (надалі – «Представництво») в Україні (код ЄДРПОУ 26612315, зареєстроване 
за адресою: 03056, м. Київ, вул. Польова, 24-Д, 8-й поверх). Ліквідатором Представництва призначе-
но Саргунс Наталію Миколаївну. Адреса місцезнаходження ліквідатора: Україна, 03110, м. Київ, вул. 
Університетська, 13-А, контактний телефон (044) 249-79-05. Вимоги кредиторів приймаються лікві-
датором протягом двох календарних місяців з дня публікації цього оголошення в порядку, встанов-
леному законодавством України.

Були втрачені документи, а саме: 

судновий білет №013465,  
виданий на ім’я Бодікова Михайла 

Ігоровича, на судно з бортовим  
номером КИВ-0518-К.

У зв’язку з вищевикладеним  
вважати дані документи недійсними.

Гр. Діденко Дмитро Вікторович, 18.04.1988 р.н., зареєстрований та 
мешкає за адресами: м. Донецьк, вул. Заводська, 10а, та м. Донецьк, 
вул. Річна, 54, кв. 35, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК Укра-
їни, вам як підозрюваному необхідно з’явитися 22.06.2018 року об 
11.00 год. до першого слідчого відділу слідчого управління прокура-
тури Харківської області (м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, кабі-
нет № 52, т. 057-771-43-27), для отримання зміненого повідомлення 
про підозру та допиту як підозрюваного в кримінальному провадженні  
№ 42016221320000118 від 23.12.2016, за ознаками складу злочину пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а 26.06.2018 року об 11.00 год. 
з’явитися за вказаною адресою для ознайомлення з матеріалами досу-
дового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Гр. Горобець Борис Сергійович, 12.01.1988 р.н., зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Вільямса, 30, кв. 36, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, вам як підозрюваному 
необхідно з’явитися 22.06.2018 року о 10.00 год. до першого слідчо-
го відділу слідчого управління прокуратури Харківської області (м. Хар-
ків, вул. Б. Хмельницького, 4, кабінет № 52, т. 057-771-43-27), для отри-
мання зміненого повідомлення про підозру та допиту як підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 42016221320000103 від 05.12.2016, 
за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а 
26.06.2018 року о 10.00 год. з’явитися за вказаною адресою для озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 
КПК України.

Гр. Парахін Олександр Олександрович, 26.03.1992 р.н., зареєстро-
ваний та мешкає за адресою: м. Донецьк, пр. Ленінський, 11/32, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, вам як підозрюваному 
необхідно з’явитися 22.06.2018 року о 14.00 год. до першого слідчо-
го відділу слідчого управління прокуратури Харківської області (м. Хар-
ків, вул. Б. Хмельницького, 4, кабінет № 52, т. 057-771-43-27), для отри-
мання зміненого повідомлення про підозру та допиту як підозрювано-
го у кримінальному провадженні № 42016221320000119 від 23.12.2016, 
за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а 
26.06.2018 року о 14.00 год. з’явитися за вказаною адресою для озна-
йомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 
КПК України.

Гр. Огнева Оксана Олександрівна, 09.12.1984 р.н., зареєстрована 
за адресою: м. Донецьк, вул. Ізюмська, 32, кв. 7, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України, вам як підозрюваній необхідно з’явитися 
22.06.2018 року о 12.00 год. до першого слідчого відділу слідчого 
управління прокуратури Харківської області (м. Харків, вул. Б. Хмель-
ницького, 4, кабінет № 52, т. 057-771-43-27) для отримання зміненого 
повідомлення про підозру та допиту як підозрюваної в кримінальному 
провадженні № 42016221320000109 від 05.12.2016, за ознаками скла-
ду злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а 26.06.2018 року о 
12.00 год. з’явитися за вказаною адресою для ознайомлення з матеріа-
лами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Гр. Майорова Ірина Петрівна, 26.01.1977 р.н., зареєстрована за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Горького, 61, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України, вам як підозрюваній необхідно з’явитися 22.06.2018 ро-
ку о 13.00 год. до першого слідчого відділу слідчого управління про-
куратури Харківської області (м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, ка-
бінет № 52, тел. 057-771-43-27), для отримання зміненого повідомлен-
ня про підозру та допиту як підозрюваної в кримінальному проваджен-
ні № 42016221320000105 від 05.12.2016, за ознаками складу злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а 26.06.2018 року о 13.00 год. 
з’явитися за вказаною адресою для ознайомлення з матеріалами досу-
дового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області – судді Осі-

пенко Л.M. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/22/16-к 
стосовно Корнета Ігоря Олександровича, 29.04.1973 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Обвинувачений Корнет І. О., зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. П.Ткаченка, буд. 31.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний суд 
Луганської області викликає Корнета Ігоря Олександровича у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 26 червня 2018 року о 09.10 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Осі-
пенко Л. М., суддів Половинки В. О., Попової О. M.

Звенигородською місцевою прокуратурою здійсню-
ється процесуальне керівництво у кримінальному про-
вадженні № 12012250020000235 за підозрою Алєксє-
євої С. В. за ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслі-
дування в якому здійснюється за відсутністю підозрю-
ваної в порядку спеціального досудового розслідуван-
ня. Підозрювана Алєксєєва Світлана Володимирівна, 18 
січня 1967 року народження, зареєстрована за адресою 
вул. Щорса, 3 м. Звенигородка Черкаської області, ви-
кликається на 15 год. 00 хв. 22.06.2018 до Звенигород-
ської місцевої прокуратури за адресою: вул. Софії Те-
рещенко, 40а, м. Звенигородка Черкаської області, каб. 
№6 до заступника керівника місцевої прокуратури Гаси-
ча О. В. для здійснення процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 22015060000000004 (справа № 1-кп/243/155/2018) за обвину-
ваченням Єфімова Тараса Олеговича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого 
Єфімова Тараса Олеговича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 25 червня 2018 року об 11.30 год. у залі судового 
засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Херсонський міський суд Херсонської області викли-
кає як відповідача Кісліцина Вячеслава Володимирови-
ча, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. 
Блюхера, 23, у судове засідання, для розгляду цивільної 
справи за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» до Кісліцина Вячеслава Володимировича 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсон-
ського міського суду Херсонської області 09.10.2018 ро-
ку о 08.00 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29, зал с/з №303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа 
буде розглянута в його відсутність за наявними в ній до-
казами.

Суддя С. І. Майдан

Апеляційний суд Харківської області 
викликає Губіна Владислава Валерійови-
ча, 12.08.1974 року народження, на 10.00 
годину 3 липня 2018 року, для участі в 
розгляді апеляційних скарг прокурора та 
захисника Кундіуса І. В. на вирок Орджо-
нікідзевського районного суду м. Харко-
ва від 13 квітня 2018 року відносно Губіна 
Владислава Валерійовича.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Апеляційного суду Харківської об-
ласті (м. Харків, майдан Героїв Небесної 
Сотні, 36, другий поверх, зал судових за-
сідань № 19).

Суддя О. Ю. Грошева
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реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності — 
2018320350

 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  
на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і про-
позицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (нафта, газ природний, кон-

денсат, супутні компоненти: гелій – корисні копалини загальнодержав-
ного значення) Волохівського родовища згідно зі спеціальним дозво-
лом № 2368 від 01.02.2001 року. Метод розробки родовища – на висна-
ження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до спожи-
вання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснювати-
ме структурний підрозділ – філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ 
«Укргазвидобування». 

Волохівське родовище розташоване в межах Чугуївського та Бала-
клійського районів Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 17,26 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Волохівського родовища обліковують на Дер-
жавному балансі корисних копалин України).

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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. 
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкіл-
ля 

Подовження терміну дії спеціального дозволу №2368 від 01.02.2001 
року на користування надрами для видобування вуглеводнів (газ при-
родний, конденсат, супутні компоненти: гелій – корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Волохівського родовища, що видає Дер-
жавна служба геології та надр України. Закон України «Про нафту і газ».

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що нада-
ють для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право надавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати у письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 17 липня 2018 року о 10:00 
годині у приміщенні Reikartz Харкiв, м. Харків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надають зауваження і пропозиції, та строки на-
дання зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних 
ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 224 арку-

шах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щоденно, крім вихідних з 
19 червня 2018 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+380674130894. 

Філія Українського науково-дослідного інституту природних га-
зів (УкрНДІгаз), контактна особа Німець Наталя Миколаївна, тел.: 
(057)730-45-09.

ОГОЛОШЕННЯ
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності — 

2018314300
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і про-
позицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, 

супутні компоненти: етан, пропан, бутани гелій – корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Єфремівського родовища згідно зі спеці-
альним дозволом № 2355 від 28.12.2000 року. Метод розробки родови-
ща – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовле-
ний до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці надр 
здійснюватиме структурний підрозділ – філія ГПУ «Шебелинкагазвидо-
бування» АТ «Укргазвидобування». 

Єфремівське родовище розташоване в межах Первомайського райо-
ну Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 61,2 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Єфремівського родовища обліковують на Дер-
жавному балансі корисних копалин України).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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. 
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-

ності й орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Подовження терміну дії спеціального дозволу № 2355 від 28.12.2000 

року на користування надрами для видобування вуглеводнів (газ при-
родний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій – 
корисні копалини загальнодержавного значення) Єфремівського родо-
вища, що видає Державна служба геології та надр України. Закон Укра-
їни «Про нафту і газ».

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що нада-
ють для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право надавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна надавати в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 16 липня 2018 року об 
11:00 годині у приміщенні Reikartz Харкiв, м. Харків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження та пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних 
ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 230 арку-

шах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щоденно, крім вихідних з 
19 червня 2018 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+380674130894. 

Філія Українського науково-дослідного інституту природних га-
зів (УкрНДІгаз), контактна особа Німець Наталя Миколаївна, тел.: 
(057)730-45-09.

ОГОЛОШЕННЯ
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності — 

2018321369
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і про-
позицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат – 

корисні копалини загальнодержавного значення) Кегичівського родо-
вища згідно зі спеціальним дозволом №2356 від 28.12.2000 року. Ме-
тод розробки родовища – на виснаження, режим – газовий. Кінцева 
продукція – підготовлений до споживання газ природний, конденсат. 
Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ – філія 
ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Кегичівське родовище розташовано в межах Кегичівського району 
Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 39,9 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Кегичівського родовища обліковують на Держав-
ному балансі корисних копалин України).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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. 
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкіл-
ля 

Подовження терміну дії спеціального дозволу № 2356 від 28.12.2000 
року на користування надрами для видобування вуглеводнів (газ при-
родний, конденсат – корисні копалини загальнодержавного значення) 
Кегичівського родовища, що видає Державна служба геології та надр 
України. Закон України «Про нафту і газ».

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, щонада-
ють для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право надавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна надавати в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 17 липня 2018 року о 12:00 
годині у приміщенні Reikartz Харкiв, м. Харків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних 
ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 218 арку-

шах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля й іншої 

додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайо-
митися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щоденно, крім вихідних з 
19 червня 2018 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+380674130894. 

Філія Українського науково-дослідного інституту природних га-
зів (УкрНДІгаз), контактна особа Німець Наталя Миколаївна, тел.: 
(057)730-45-09.

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

реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності — 

2018320349
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і про-
позицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, 

супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутан – корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Абазівського родовища згідно зі спеці-
альним дозволом № 2102 від 27.12.99 року. Метод розробки родови-
ща – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовле-
ний до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці надр 
здійснюватиме структурний підрозділ – філія ГПУ «Полтавагазвидобу-
вання» АТ «Укргазвидобування». 

Абазівське родовище розташовано в межах Полтавського району 
Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 80,85 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Абазівського родовища обліковують на Держав-
ному балансі корисних копалин України).

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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. 
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої ді-

яльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на 
довкілля 

Подовження терміну дії спеціального дозволу № 2102 від 27.12.99 
року на користування надрами для видобування вуглеводнів (газ при-
родний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутан – ко-
рисні копалини загальнодержавного значення) Абазівського родови-
ща, що видає Державна служба геології та надр України. Закон Укра-
їни «Про нафту і газ».

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) і надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що нада-
ють для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право надавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна надавати в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 13 липня 2018 року о 10:00 
годині у приміщенні Reikartz Галерея Полтава, м. Полтава, вул. Євро-
пейська, 7.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження та пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних 
ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 246 арку-

шах.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щоденно, крім вихідних з 
19 червня 2018 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+380674130894. 

Філія Українського науково-дослідного інституту природних га-
зів (УкрНДІгаз), контактна особа Німець Наталя Миколаївна, тел.: 
(057)730-45-09.

ОГОЛОШЕННЯ
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності — 

2018321372
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і про-
позицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (нафта, газ природний, газ, 

розчинений у нафті, супутні компоненти: гелій – корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Зачепилівського родовища згідно зі спе-
ціальним дозволом № 2364 від 31.01.2001 року. Метод розробки родо-
вища – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготов-
лений до споживання газ природний, конденсат, нафта. Роботи на ді-
лянці надр  здійснюватиме структурний підрозділ – філія ГПУ «Полта-
вагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Зачепилівське родовище розташоване на території Новосанжарсько-
го району Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 8,0 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Зачепилівського родовища обліковують на Дер-
жавному балансі корисних копалин України).

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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. 
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої ді-

яльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на 
довкілля 

Подовження терміну дії спеціального дозволу № 2364 від 31.01.2001 
року супутні компоненти: гелій – корисні копалини загальнодержавно-
го значення) Зачепилівського родовища, що видає Державна служба 
геології та надр України. Закон України «Про нафту і газ».

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що нада-
ють для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право надавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 13 липня 2018 року о 14:00 
годині у приміщенні Reikartz Галерея Полтава, м. Полтава, вул. Євро-
пейська, 7.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля й іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних 
ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 225 арку-

шах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щоденно, крім вихідних з 
19 червня 2018 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+380674130894. 

Філія Українського науково-дослідного інституту природних га-
зів (УкрНДІгаз), контактна особа Німець Наталя Миколаївна, тел.: 
(057)730-45-09.

ОГОЛОШЕННЯ
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності — 

2018322379)
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (нафта, газ природний, кон-

денсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій) Солохівсько-
го родовища згідно спеціального дозволу №2352 від 28.12.2000 року. 
Метод розробки родовища – на виснаження, режим – газовий. Кінце-
ва продукція – підготовлений до споживання газ природний, конденсат. 
Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ – філія 
ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Солохівське родовище розташовано на території Зіньківського та 
Диканського районів Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 37,29 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Солохівському родовищу обліковують на Держав-
ному балансі корисних копалин України).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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 
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої ді-

яльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на 
довкілля 

Подовження терміну дії спеціального дозволу №2352 від 28.12.2000 
року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій ) Соло-
хівського родовища, що видає Державна служба геології та надр Укра-
їни. Закон України «Про нафту і газ».

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що пере-
дають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у то-
му числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 13 липня 2018 року о 12:00 
годині у приміщенні Reikartz Галерея Полтава, м. Полтава, вул. Євро-
пейська, 7.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних 
ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 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.
Зауваження і пропозиції приймають протягом усього строку громад-

ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього ого-
лошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 266 арку-

шах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім вихід-
них з 19 червня 2018 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування”, м. Київ, вул. Кудряв-
ська 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел. 
+380674130894. 

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, вул. Європейська, 
173, контактна особа Кікоть Сергій Іванович, тел.: +380504045595.

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

«Урядовий кур’єр»

ФОТОКОНКУРС. Відбу
лась урочиста церемонія на
городження фіналістів все
українського фотоконкурс у 
«Великі світлини маленьких 
місць: моя громада — моє 
майбутнє», ініціатором якого 
виступило Міністерство регіо
нального розвитку, будівни
цтва та житловокомуналь
ного господарства України. 
У фотоконкурсі загалом взя
ло участь 1200 осіб. Конкурс 
засвідчив, що кожен куточок 
України — чудовий приклад 
того, як перетворення під час 
децентралізації сприяють по
ліпшенню життя, підвищують 
рівень місцевого патріотизму 
та розкривають вели
чезний людський потен
ціал жителів об’єднаних 
громад, яких в Украї
ні 742.

Головним перемож
цем конкурсу став Пав
ло Катеринич із села 
Лисогірка Кодимсько
го району Одеської об
ласті. До фіналу ж ді
йшли 50 найкращих 
фоторобіт. Серед них 
журі обрало 24 пе
реможці з усіх регіо
нів країни. Ці роботи 
тепер у вигляді ман
дрівної експозиції 
об’їдуть усю Україну. 

Від Черкащини до 
фіналу в конкурс і 
п отрапили головни й 
спеціаліст Черкась
кої міської ради 
Оксана Ситник з 

роботою «Ранко
ві Карпати» та вчи
телька образотвор
чого мистецтва Чи
гиринської школи 
Олена Черноус («Су
ботівська церква»). 
Оксана Ситник, чия 
робота виборола тре
тє місце в конкурсі, 
розповіла, що це бу
ла її перша поїздка в 
Карпати, які вразили 
красою. Вона навча
ється у Черкаському 
національному універ
ситеті імені Б. Хмель
ницького і планує пи
сати курсову на тему 
децентралізації. Олена 
Черноус захоплюється 
не лише фотографією, 
а й виготовленням на
родної ляльки. 

Під час церемонії нагоро
дження переможців фотокон
курсу віцепрем’єрміністр — 
міністр регіонального розви
тку, будівництва і ЖКГ Ген
надій Зубко наголосив, що 
нині країна працює над єди
ною спільною ідеєю — зро
бити життя в громадах кра
щим і показати іншу перспек
тиву для наших дітей, де мож
на навчатися, зростати і пла
нувати майбутнє.

Він підкреслив, що Украї
на змінюється завдяки міжна
родним партнерам, переймає 
найкращий європейський 
досвід, і подякував програ
мі «ULEAD з Європою», яка 
надає підтримку в здійсненні 
важливої реформи з децен
тралізації й зокрема стала 
організатором фотоконкурсу.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 20 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +14  +19 +27  +32
Житомирська +14  +19 +26  +31
Чернігівська +13  +18 +26  +31
Сумська +12  +17 +25  +30
Закарпатська +14  +19 +27  +32
Рівненська +13  +18 +25  +30
Львівська +12  +17 +24  +29
Івано-Франківська +12  +17 +23  +28
Волинська +12  +17 +24  +29
Хмельницька +14  +19 +25  +30
Чернівецька +14  +19 +25  +30
Тернопільська +13  +18 +25  +30
Вінницька +14  +19 +26  +31

Oбласть Нiч День

Черкаська +13  +18 +27  +32
Кіровоградська +14  +19 +27  +32
Полтавська +13  +18 +26  +31
Дніпропетровська +14  +19 +29  +34
Одеська +18  +23 +28  +33
Миколаївська +16  +21 +30  +35
Херсонська +18  +23 +30  +35
Запорізька +15  +20 +30  +35
Харківська +13  +18 +27  +32
Донецька +16  +21 +29  +34
Луганська +12  +17 +28  +33
Крим +16  +21 +28  +33
Київ +17  +19 +28  +30
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Восьмий рекорд 
України

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАЙ НАШИХ! Національний університет «Острозька ака
демія» започаткував семиденний марафон безперервного чи
тання поезії задля встановлення рекорду України. Із 7 червня 
в режимі онлайн студенти та викладачі читали поезію україн
ських авторів і твори світових класиків в українському перекла
ді. «Європарламент оголосив 2018й Роком культурної спад
щини в Європі. Тому наша мета — популяризувати українську 
мовнопоетичну спадщину як повноцінну частину європейської 
культури та формування в молоді поваги до української мо
ви», — розповів ректор Національного університету «Острозь
ка академія» Герой Украї
ни Ігор Пасічник.

Розпочали з поезій Ге
расима Смотрицького — 
першого ректора акаде
мії. Продовжили першу 
добу читання творами ав
торів, які писали про Ост
рог. Потім поетична еста
фета перейшла до Пол
тавського національного 
технічного університету, 
Донецького державного 
університету управління, 
Львівського національ
ного аграрного універси
тету, ПереяславХмель
ницького державного пе
дагогічного університету 
імені Г. Сковороди. І завершилася 13 червня в інституті між
народних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.

«Острозька академія потрапить до Книги рекордів Украї
ни увосьме, щоправда, тепер разом з іншими вишами у но
мінації «Масові заходи — безперервне читання поезії україн
ською мовою», — каже представник Національного проекту 
«Книга рекордів України» Олександр Шустерук. 

До слова, Острозька академія є і в Книзі рекордів Гіннесса 
— з рекордом, встановленим до 200річчя з дня народження 
Тараса Шевченка. Тоді за 456 годин безперервного читання 
три тисячі учасників перечитали «Кобзар» 45 разів.

Там, де плакала Ярославна
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. У Сумах 
відбувся Міжнародний форум 
«Сумщина туристична2018», 
у якому взяли участь пред
ставники туристичної галузі 
не тільки України, а й Угорщи
ни, Словаччини, Польщі й Бі
лорусі. 

Голова Сумської ОДА Ми
кола Клочко високо оцінив 

потенціал краю, наголосив
ши, що останнім часом у дер
жаві акумульовано і спрямо
вано значні кошти на розви
ток і популяризацію туризму. 
Адже Сумщина надзвичай
но багата на історичні, куль
турномистецькі пам’ятки, які 
становлять значний інтерес і 
для вітчизняних, і закордон
них туристів. Під час презен
тації маршрутів «Де плака
ла Ярославна» та «Золотий 

трикутник Сумщини», турис
тичного кластеру «Посулля» 
й багатьох інших перлин сло
божанського краю господарі 
й гості відзначали їхню само
бутність та автентичність. 

Щоб створювати належні 
умови для приймання турис
тів, в області активно буду
ють, ремонтують та впоряд
ковують автомобільні дороги. 
Зокрема на харківському на
прямку з Охтирки, роменсько

му — до Пирятина, між Шост
кою і Кролевцем тощо.

Представник Гомельського 
відділення Білоруської торго
вопромислової палати Мари
на Заічкова поділилася досві
дом організації екологічного, 
мисливського, аграрного ту
ризму, який неодмінно стане 
у пригоді сумчанам. Гостя бу
ла приємно вражена розмаїт
тям туристського багатства 
сумського краю. 

1 місце. Павло Катеринич (с. Лисогірка, Одеська обл.), 
«На лавочці»

3 місце. Оксана Ситник (Черкаси), «Ранкові Карпати»

2 місце. Сергій Горінов (Кривий Ріг), «Робочий процес у шахті ім. Орджонікідзе»
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