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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 22 червня 2018 року
USD 2630.5365 EUR 3035.1130 RUB 4.1239 / AU 332420.90 AG 4283.83 PT 228067.51 PD 255688.15

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Регулювання ніколи  

 не було ефективним. 
Ефективні 

нарощування поголів’я, 
насичення ринку 

українською 
продукцією».
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Детінізація є.  
Але її замало

ЕКОНОМІКА. 31% офіційного ВВП  становив торік рівень ті-
ньової економіки. За розрахунками Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі, це на 4% менше порівняно з показни-
ком 2016 року. У департаменті економічної стратегії та макро-
економічного прогнозування цього відомства вказують на те, 
завдяки чому вдалося досягти певної детінізації економіки. Це 
зокрема збереження відносної макрофінансової стабільності в 
умовах реалізації політики, спрямованої на розширення вну-
трішнього попиту, а також диверсифікації ринків збуту про-
дукції українських виробників; збереження високого рівня ді-
лової активності бізнесу в умовах поліпшення очікувань і рівня 
сприйняття українських реформ у світі; зниження інвестиційних 
ризиків на тлі відносної макрофінансової стабілізації та продо-
вження процесів реформування економіки.

Динаміку детінізації стримують: низька довіра до інститутів 
влади, збереження значних викликів стабільності фінансової 
системи країни, наявність не підконтрольних владі територій, 
спричинена воєнною агресією Росії. 

3 441 921 грн
доходів від управління арештованими 

активами надійшло до Державного 
бюджету за п’ять місяців 2018 року 

ВІДПОЧИНОК.  І в нашій країні можна знайти чудові за ціною 
та якістю варіанти готелів та приватних садиб  
на морському узбережжі 

Українське літо-2018  
не поступається турецькому

Прем’єр-міністр про дієві інструменти цінової 
стабілізації для виробників і споживачів 
сільгосппродукції 

3 6
ДОКУМЕНТИ

На виклики гібридної 
війни може дати відповідь 
армія професійних 
і патріотичних 
держслужбовців

ЗМІНИ

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України «Деякі 
питання вітчизняного 
авіабудування»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Втрачені свідоцтва про право плавання та право власнос-
ті для прогулянкових суден на гідроцикл Bombardier Sea-Doo GTXIS  
№ YDV02445C313, бортовий номер ua 5433 KV, на ім’я Шеховцова Дми-
тра Леонідовича, вважати недійсними.

Втрачений паспорт громадянина України 
на ім’я Степанов Геннадій Дмитрович, серія КВ № 880388, 

виданий 04.06.2002 р. Стебницьким МВМ Дрогобицького МРВ УМВСУ 
у Львівській області, вважати недійсним з 27.11.2017 р.

Свідоцтво про право власності на житло за адресою: вул. Пітерська, 16, 
кв. 11, зареєстроване в реєстровій книзі за № 4180 від 21.10.2002 р., вида-
не згідно з розпорядженням № 28076 від 11.10.2002 р. на Кобенко М. П.,  
Кобенко Л. Ф., Кобенко В. М., вважати втраченим.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваній Малєєвій Зінаїді Іванівні, 08.09.1964 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України,  

необхідно з’явитися 27 червня 2018 року о 10 год. 00 хв. до каб. № 15 слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській  
області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40 (тел. (0532) 51-18-15), до старшого слідчого слідчого відділу Управлін-
ня Горбунової А. В. для проведення слідчих (процесуальних) дій (повідомлення про завершення досудового розслідуван-
ня та відкриття матеріалів досудового розслідування) у якості підозрюваної за Вашою участю у кримінальному провадженні 
№22014170000000074 від 15.10.2014 р. за ч.1 ст.258-3 КК України.

       Старший слідчого відділу
       УСБУ в Полтавській області  А. В. Горбунова

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 призначе-

ний строк — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
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 

тимчасово 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. 
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отри-
мання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідо-
мив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосова-

но привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поваж-

ної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Повістка про виклик
До прокуратури Луганської області для допиту в якос-

ті підозрюваного та виконання вимог ст. 290 КПК Укра-
їни (відкриття матеріалів іншій стороні) у кримінально-
му провадженні № 42016130000000167 від 03.09.2016 за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 365 КК України, викликається Бондар Юрій 
Олександрович, 10.05.1969 року народження, який заре-
єстрований за адресою: Луганська область, Новопсков-
ський район, смт Новопсков, вул. Українська, буд. 15/26, 
фактичне місце мешкання: Луганська область, Ново-
псковський район, с. Піски, вул. Айдарська, 22в.

Для проведення слідчих дій Бондарю Ю. О. необхід-
но прибути 25.06.2018 о 10 годині 00 хвилин за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, 
до слідчого відділу прокуратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу.

Повістка про виклик
До прокуратури Луганської області для допиту в якос-

ті підозрюваного та виконання вимог ст. 290 КПК Укра-
їни (відкриття матеріалів іншій стороні) у кримінально-
му провадженні № 42018130000000206 від 06.06.2018 
за ознаками кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, викли-
кається Призенко Дмитро Олексійович, 14.06.1977 
року народження, який зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, Слов’яносербський район,  
с. Сміле, вул. Клубна, буд. 7.

Для проведення слідчих дій Призенку Д. О. необхід-
но прибути 27.06.2018 о 09 годині 00 хвилин за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, 
до слідчого відділу прокуратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу.

Повістка про виклик
До прокуратури Луганської області для допиту в якос-

ті підозрюваного та виконання вимог ст. 290 КПК Укра-
їни (відкриття матеріалів іншій стороні) у кримінально-
му провадженні № 42018130000000208 від 06.06.2018 за 
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, викликається Кузь-
менко Артем Миколайович, 24.10.1982 року народжен-
ня, який зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. 
Осіпенко, буд. 17-а, кв. 18.

Для проведення слідчих дій Кузьменку А. М. необхід-
но прибути 27.06.2018 о 09 годині 30 хвилин за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, 
до слідчого відділу прокуратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу.

Повістка про виклик
До прокуратури Луганської області для допиту в 

якості підозрюваного та виконання вимог ст. 290 КПК 
України (відкриття матеріалів іншій стороні) у кри-
мінальному провадженні № 42018130000000210 від 
06.06.2018 за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК Укра-
їни, викликається Крупинська Оксана Юріївна, 
16.08.1966 року народження, яка зареєстрована за адре-
сою: Луганська область, м. Кадіївка, вул. Радянська,  
буд. 21, кв. 1.

Для проведення слідчих дій Крупинській О. Ю. необ-
хідно прибути 27.06.2018 о 10 годині 00 хвилин за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщи-
ни, 27, до слідчого відділу прокуратури Луганської об-
ласті.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвід-
чує особу.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу права вимоги та інше майнове 

право за кредитними договорами  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «РЕАЛ БАНК» 

Номер лота: F69GL28018

Коротка назва лоту/номер кредитного договору: Права вимоги за кредитними договорами  в кількості 19 од.  
та майнове право за кредитним договором №1545/09-2-08 

Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 18.07.2018 

Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 09.30 год.  
до 10.00 год.  
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту — розпочинається  
в проміжок часу з 09.30 год.  до 10.00 год. та завершується  
в проміжок часу з 16.15 год. до 16.45 год. (загальна тривалість  
складає 6 годин 45 хвилин); 
Етап подання цінових пропозицій — з 16.15 год. до 17.00 год.  
(загальна тривалість складає 15 хвилин): 
– Період подання закритих цінових пропозицій — з 16.15 год.  
до 16.55 год. (загальна тривалість складає 10 хв.) 
– Період подання цінової пропозиції — з 16.25 год. до 17.00 год.  
(загальна тривалість складає 5 хвилин)

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення аукціону, розміщене  
на веб-сайті Фонду: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
55-real-bank/38137-asset-sell-id-172526

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Ми-
хайловича як обвинуваченого в судове засідання в 
кримінальному провадженні № 420/963/17, прова-
дження №1-кп/414/27/2018 стосовно Чуба Сергія 
Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 2 липня 2018 року о 10 годині 
00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинуваченого Шевченка Олександра 
Вікторовича (останнє відоме місце реєстрації: Лу-
ганська область, м. Рубіжне, вул. Студентська, 4/18) 
у судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/3634/18 за обвинуваченням Шевченка Олек-
сандра Вікторовича за ч. 1 ст. 260, ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 05.07.2018 року о 16 годині 30 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 
19.

Головуючий по справі суддя Олійник В. М., склад 
колегії суддів: Луганський В. І., Макаренко І. Г.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинувачену Коваль Олену Леоні-
дівну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 101/6) у 
судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/8456/16-к за обвинуваченням Коваль Олени 
Леонідівни за ч. 3 ст. 368 КК України, яке відбудеться 
05.07.2018 року о 08 годині 30 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Старобільський районний суд Луганської області 
викликає Бубнова Олексія Петровича, який мешкає 
за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Миру, 
20, кв. 3, як обвинуваченого в підготовче засідання 
по кримінальному провадженню ЄУН № 431/1948/18, 
провадження № 1-кп/431/181/18 за обвинуваченням 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 2 липня 
2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 
38-«а».

Суддя Олійник С. В.

Повістка про виклик
До прокуратури Луганської області для допиту в якості підо-

зрюваного та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкрит-
тя матеріалів іншій стороні) у кримінальному провадженні  
№ 42018130000000212 від 06.06.2018 за ознаками кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК Украї-
ни, викликається Качуріна Людмила Сагідбатдалівна, 17.11.1959 
року народження, яка зареєстрована за адресою: м. Луганськ, 
вул. Шевченка, буд. 4, кв. 118.

Для проведення слідчих дій Качуріній Л. С. необхідно прибути 
27.06.2018 о 10 годині 30 хвилин за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до слідчого відділу проку-
ратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Повістка про виклик
До прокуратури Луганської області для допиту в якос-

ті підозрюваного та виконання вимог ст. 290 КПК Украї-
ни (відкриття матеріалів іншій стороні) у кримінальному про-
вадженні № 42018130000000214 від 06.06.2018 за ознака-
ми кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, 
ч. 2 ст. 110 КК України, викликається Кравцова Наталія Ва-
леріївна, 20.04.1979 року народження, яка зареєстрована за 
адресою: м. Луганськ, квартал Героїв Сталінграда, буд. 11,  
кв. 195.

Для проведення слідчих дій Кравцовій Н. В. необхідно при-
бути 27.06.2018 об 11 годині 00 хвилин за адресою: Луганська  
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до слідчого  
відділу прокуратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ДО СЛІДЧОГО  
ПІДОЗРЮВАНОГО 

ДАДОНОВА ОЛЕГА В’ЯЧЕСЛАВОВИЧА
Підозрюваний Дадонов Олег В’ячеславович, 

06.07.1968 р.н., зареєстрований за адресою:  
м. Херсон, вул. Кримська, буд. 30 кв. 25, на під-
ставі ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, 
вам необхідно з’явитися 26.06.2018 на 10 год. 
00 хв. до слідчого СВ УСБУ в Івано-Франків-
ській області Бобуляка Ю. В., р.т. (0342) 590556, 
в к. № 107, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Сахарова, буд. 15, для надання доступу 
до матеріалів досудового розслідування у КП  
№  2018090000000018 та ознайомлення з ни-
ми. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 
138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в  
ст. 139 КПК України.

Свідоцтво про право власності на нерухо-
ме майно, а саме: квартира, від 11.02.2009 р., 
серія та номер бланка САВ789148, яка знахо-
диться за адресою: м. Донецьк, вулиця Рози 
Люксембург (Люксембург Рози), буд. 86,  
кв. 28, видане Головним управлінням благо-
устрою та комунального обслуговування До-
нецької міської ради, на підставі рішення ви-
конавчого комітету Донецької міської ради 
від 19.11.2008 р., № 500/37, видано началь-
ником Головного управління М. В. Баранець-
ким,  на ім’я Логвиненко Тамара Олексан-
дрівна, вважати недійсним у зв’язку з втра-
тою.

Головне управління ДСНС України в Одеській області 
25.07.2018 року проводить конкурс на визначення пере-
можця будівництва житла у м. Чорноморськ Одеської об-
ласті для осіб рядового і начальницького складу та чле-
нів їх сімей.

Детально умови проведення конкурсу викладені на  
офіційних сайтах Головного управління ДСНС України  
в Одеській області та ДСНС України за адресами:  
odesa.dsns.gov.ua або www.dsns.gov.ua.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Ва-
сильєва Олександра Модестовича для розгляду кримінального провадження 
з дозволом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 42016010000000247 відносно Васильєва Олександра Модестови-
ча, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 04.07.2018 р. об 11 
год. 15 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових засідань № 1.  

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

Слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розсліду-
вання у кримінальних провадженнях № 12018010000000079 за підозрою Комелова І. М. 
та №12018010000000087 за підозрою Литвинова В. П. у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєні-
зованих або збройних формувань) та ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну 
цілісність і недоторканність України).

На даний час стосовно вказаних осіб зібрано достатньо доказів для складання обви-
нувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування, у зв’язку з чим, на ви-
конання положень ст. 297-5 КПК України, підозрюваному Комелову Івану Миколайови-
чу, 26.09.1975 р.н., та підозрюваному Литвинову Віктору Петровичу, 11.01.1968 р.н., не-
обхідно прибути разом зі своїми захисниками до СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі 
(м. Одеса, вул. Преображенська, 44, слідчий Тетерятник Г. К.) у період з 25.06.2018 р. по 
27.06.2018 р. (з 09.00 до 18.00 год.), для ознайомлення з матеріалами досудових розслі-
дувань та вручення процесуальних документів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Лупулишен Віктор Миколайович, 30.06.1980 

р.н., зареєстрований за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобили-
ці, 23/2, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК Украї-
ни, викликається 27.06.2018 року у період з 09.00 год. до 15.00 
год. до слідчого Маланич В. М., в каб. 330 СУ ФР ГУ ДФС у Чер-
нівецькій області за адресою: м. Чернівці, вулиця Героїв Май-
дану, 200А, або до Чернівецької обласної прокуратури, до каб. 
43, вулиця М. Кордуби, 21, м. Чернівці, для вручення повідо-
млення про підозру, допиту як підозрюваного та надання до-
ступу до матеріалів кримінального провадження, а також про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні №12012270050000310 від 13.12.2012 року.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Нянь-
чура Сергія Миколайовича для розгляду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42017010000000061 відносно Няньчура Сергія Миколайовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підго-
товче судове засідання відбудеться 04.07.2018 р. об 11 год. 05 хв. у приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, 
зал судових засідань № 1.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Пів-
ня Артема Миколайовича для розгляду кримінального провадження з дозво-
лом на здійснення спеціального судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016200350000049 відносно Півня Артема Миколайовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України та повідомляє, 
що підготовче судове засідання відбудеться 04.07.2018 р. об 11 год. 05 хв. у примі-
щенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м Київ, вул. Жилян-
ська, 142, зал судових засідань № 1.  

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Новик В. П.
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ОГОЛОШЕННЯ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018322383)
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, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

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

конденсат, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: етан, пропан, 
бутани — корисні копалини загальнодержавного значення) Новотро-
їцького родовища згідно спеціального дозволу №2372 від 08.02.2001 
року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — га-
зовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ при-
родний, конденсат і нафта. Роботи на ділянці надр буде здійснюва-
ти структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ 
«Укргазвидобування». 

Новотроїцьке родовище розташовано в межах Лебединського ра-
йону Сумської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, 
площа ділянки надр 22,2 км2; родовище знаходиться в промисловій 
розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Новотроїцькому родовищу 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 відді-

лу 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 №2372 від 08.02.2001 
року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, нафта, конденсат, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: 
етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного зна-
чення) Новотроїцького родовища, що видає Державна служба геоло-
гії та надр України. 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 
опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передають 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 обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі 
(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 25 липня 2018 року о 10:00 
годині у приміщенні Reikartz Суми, м. Суми, вул. Воскресенська, 1.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений терито-
ріальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля 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 відді-

лу 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 природ-
них 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 відді-

лу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
Зауваження і пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо-
го оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 262 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої 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 25 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.

ОГОЛОШЕННЯ
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018424650 )
 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, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні ком-

поненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загально-
державного значення) Південно-Коломацького родовища згідно спе-
ціального дозволу №2792 від 31.05.2006 року. Метод розробки родо-
вища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — під-
готовлений до споживання природний газ. Роботи на ділянці надр бу-
де здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидо-
бування» АТ «Укргазвидобування». 

Південно-Коломацьке родовище розташовано в межах Валківсько-
го району Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, 
площа ділянки надр 43,3 км2; родовище знаходиться в промисловій 
розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Південно-Коломацькому родовищу обліковують 
на Державному 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 відді-

лу 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 №2792 від 31.05.2006 
року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення) Південно-Коломаць-
кого родовища, що видає Державна служба геології та надр України. 
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 
опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передають 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 обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі 
(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 18 липня 2018 року о 
14:00 годині у приміщенні Reikartz Харків, м. Харків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений терито-
ріальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля 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 відді-

лу 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 природ-
них 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 відді-

лу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
Зауваження і пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо-
го оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 221 ар-

куші. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої 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 25 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 газів  
(УкрНДІгаз), контактна особа: Німець Наталя Миколаївна, тел.: 
(057)730-45-09.

ОГОЛОШЕННЯ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018320348) 
 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, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

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

супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини загаль-
нодержавного значення) Семенцівського родовища згідно спеціаль-
ного дозволу №2388 від 21.02.2001 року. Метод розробки родовища 
— на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготов-
лений до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці 
надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтава-
газвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Семенцівське родовище розташовано в межах Полтавського, Ре-
шетилівського, Диканського районів Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, 
площа ділянки надр 43,58 км2; родовище знаходиться в промисло-
вій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Семенцівському родовищу 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 відді-

лу 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 №2388 від 21.02.2001 
року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корис-
ні копалини загальнодержавного значення) Семенцівського родови-
ща, що видає Державна служба геології та надр України. Закон Укра-
їни «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 
опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передають 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 обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі 
(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 19 липня 2018 року о 
10:00 годині у приміщенні Reikartz Галерея Полтава, м. Полтава, вул. 
Європейська, 7.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений терито-
ріальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля 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 відді-

лу оцінки впливу на довкілля МінприродиУкраїни
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 природ-
них 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 відді-

лу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
Зауваження і пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо-
го оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 221 ар-

куші. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої 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 25 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.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018316317) 
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, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

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

супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини 
загальнодержавного значення) Медведівського родовища згідно спе-
ціального дозволу №2369 від 01.02.2001 року. Метод розробки родо-
вища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — під-
готовлений до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ді-
лянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Ше-
белинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Медведівське родовище розташовано в межах Нововодолазького 
та Красноградського районів Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, 
площа ділянки надр 36,5 км2; родовище знаходиться в промисловій 
розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Медведівському родовищу 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 відді-

лу 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 №2369 від 01.02.2001 
року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення) Медведівського ро-
довища, що видає Державна служба геології та надр України. 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 
опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передають 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 обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі 
(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 16 липня 2018 року о 
17:00 годині у приміщенні Reikartz Харкiв, м. Харків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений терито-
ріальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля 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 відді-

лу 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 природ-
них 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 відді-

лу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
Зауваження і пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо-
го оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 215 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої 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 25 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 газів 
(УкрНДІгаз), м. Харків, вул. Гімназійна набережна, 20, контактна осо-
ба: Німець Наталя Миколаївна, тел.: (057)730-45-09.

ОГОЛОШЕННЯ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018321370) 
 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, збирання та врахування  
зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

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

супутні компоненти — корисні копалини загальнодержавного значен-
ня) Котелевського родовища згідно спеціального дозволу №2353 від 
28.12.2000 року. Метод розробки родовища — на виснаження, ре-
жим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживан-
ня газ природний, конденсат. Роботи на ділянці надр буде здійснюва-
ти структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ 
«Укргазвидобування». 

Котелевське родовище розташовано в межах Котелевського райо-
ну Полтавської області та Краснокутського району Харківської облас-
ті України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, 
площа ділянки надр 37,65 км2; родовище знаходиться в промисло-
вій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Котелевському 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 відді-

лу 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 №2353 від 28.12.2000 
року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, конденсат, супутні компоненти - корисні копалини загально-
державного значення) Котелевського родовища, що видає Держав-
на служба геології та надр України. 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 
опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передають 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 обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі 
(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 12 липня 2018 року о 
13:00 годині у приміщенні Premier Hotel Palazzo, м. Полтава, вул. Го-
голя, 33.

Громадські слухання (другі) відбудуться 17 липня 2018 року о 16:00 
годині у приміщенні Reikartz Харкiв, м. Харків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений терито-
ріальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля 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 відді-

лу 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 природ-
них 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 відді-

лу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
Зауваження і пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо-
го оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 240 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої 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 25 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 газів 
(УкрНДІгаз), м. Харків, вул. Гімназійна набережна, 20, контактна осо-
ба: Німець Наталя Миколаївна, тел.: (057)730-45-09.

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

ОГОЛОШЕННЯ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018314298 ) 
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, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

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

розчинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бу-
тани — корисні копалини загальнодержавного значення) Гадяцько-
го родовища згідно спеціального дозволу №2386 від 21.02.2001 року. 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кін-
цева продукція — підготовлений до споживання газ природний, на-
фта і конденсат. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структур-
ний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазви-
добування». 

Гадяцьке родовище розташовано в межах Гадяцького району Пол-
тавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, 
площа ділянки надр 21,73 км2; родовище знаходиться в промисло-
вій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Гадяцькому родовищу обліковують на Державно-
му 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 відді-

лу 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 №2386 від 21.02.2001 
року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, конденсат, нафта, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бу-
тани — корисні копалини загальнодержавного значення) Гадяцького 
родовища, що видає Державна служба геології та надр України. 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 
опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передають 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 обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі 
(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 20 липня 2018 року  
о 10:00 годині у приміщенні Reikartz Галерея Полтава, м. Полтава,  
вул. Європейська, 7.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений терито-
ріальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля 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 відді-

лу 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 природ-
них 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 відді-

лу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
Зауваження і пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо-
го оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 227 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої 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 25 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.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Луганської об-

ласті (Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) 
знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22016130000000053 від 22.02.2016 року за обвинуваченням Коноп-
льової Світлани Юріївни у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області  
Мартинюк В. Б. викликає обвинувачену Конопльову Світлану Юріївну, 
27.11.1964 р.н., яка зареєстрована за адресою: Луганська область, Но-
воайдарський район, м. Щастя, вул. Енергетиків, буд. 18, кв. 63, у від-
крите судове засідання, яке відбудеться 04.07.2018 року о 14.15 год. 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар,  
вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибула за викликом у судове засідан-
ня, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового судового за-
сідання і вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченої та/або ухва-
лу про накладення на неї грошового стягнення в порядку передбачено-
му главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове про-
вадження.

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районного суду Луганської об-

ласті (Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) 
знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22017130000000275 від 04.12.2017 року за обвинуваченням Вась-
кіної Антоніни Львівни у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської області Марти-
нюк В. Б. викликає обвинувачену Васькіну Антоніну Львівну, 18.05.1955 
р.н., яка зареєстрована за адресою: Луганська область, Новоайдар-
ський район, м. Щастя, кв-л Енергетиків, 19/14, у судове засідання, 
02.07.2018 року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибула за викликом у судове засідан-
ня, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового судового за-
сідання і вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченої та/або ухва-
лу про накладення на неї грошового стягнення в порядку передбачено-
му главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове про-
вадження.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА 

ГАЗОВА ГРУПА» (код 35591462; місцезнаходження: 61166, Харківська 

обл., місто Харків, Проспект Науки, будинок 23) ліквідується за рішен-

ням Засновників. Ліквідатор: Нехороших Дмитро Михайлович, (адреса: 

61171, місто Харків, шосе Салтівське, будинок 242, квартира 297). Пре-

тензії кредиторів приймаються до 18.08.2018 року на адресу Товари-

ства.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Погорелова Рома-
на як відповідача по цивільній справі за позовом Коваленко Олени Іва-
нівни до Погорелова Романа про розірвання шлюбу, яке відбудеться 
16.07.2018 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Хар-
ків, б-р Б. Хмельницького, 32/38, каб. №18. 

У випадку неявки відповідача на судове засідання без поважних при-
чин та неповідомлення суду про причини неявки, це повідомлення ви-
знається належним повідомленням і справу може бути розглянуто без 
відповідача в заочному порядку.

Суддя О. В. Горпинич

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ

Користуючись своїм правом, передбаченим статтею 249 Цивільно-
го кодексу України, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ВІДКРИТІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕ-
МИ»/ВІКОС/ (ТЗОВ НВФ «ВІКОС»), ЄДРПОУ 19326342 (надалі — Това-
риство) повідомляє, що всі довіреності, видані уповноваженими особа-
ми Товариства і від імені Товариства з моменту створення Товариства 
(18.02.1993 р.) і до 06.06.2018 р., вважаються скасованими.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ

Користуючись своїм правом, передбаченим статтею 249 Цивіль-
ного кодексу України, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КОМПЛЕКС МЕДИК» (ТЗОВ «КОМПЛЕКС МЕДИК») ЄДРПОУ 
40322580 (надалі — Товариство) повідомляє, що всі довіреності, вида-
ні уповноваженими особами Товариства і від імені Товариства з моменту  
створення Товариства (04.03.2016 р.) і до 06.06.2018 р., вважаються ска-
сованими.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адре-
сою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Ковзікова Олександра Валентиновича, 15.08.1979 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ковзіков О. В. (зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, вул. Шахтна, 26/2), викликається на 02.07.2018 року о 09.00 год. до суду,  
каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та су-
ду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове прова-
дження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним 
чином ознайомленим з її змістом.

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 233/5869/17 за обвинуваченням 
Семенової Тетяни Вікторівни, 22.10.1983 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької 
області від 5 червня 2018 року проведено підготовче судове засідання та 
справу призначено до судового розгляду.

Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вікторівну в судове засідан-
ня на 5 липня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, інформує 
про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу 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
Отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного 

вивчення нафтогазоносних, в тому числі дослідно-промислова розробка з подаль-
шим видобуванням нафти, газу (промислова розробка) Західно-Ольхівської площі.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища — до-
слідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і затвердження запасів 
ДКЗ України, промислова розробка. Метод розробки родовища — на виснаження, 
режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природ-
ний, конденсат і нафта.

Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корисних копа-
лин по Західно-Ольхівській площі числяться на Державному балансі корисних копа-
лин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні Західно-Ольхівська площа розташована в меж-

ах Слов’яносербського та Станично-Луганського районів Луганської області України 
на відстані 4 км на північний схід від м.Луганськ.

Найближчими крупними населеними пунктами є міста Луганськ, Щастя, сели-
ща Весела Гора, Христове, Верхній та Нижній Мінченок, Вільхове, Верхня та Ниж-
ня Вільхова та ін., які з’єднані шосейними та ґрунтовими дорогами. Поряд прохо-
дять залізниця Краснодон-Старобільськ, (найближча залізнична станція — Пере-
дільське), автотраса Луганськ-Старобільськ, магістральний газопровід Ставрополь-
Москва. Район густо заселений.

Територіальні альтернативи не розглядаються, вибір ділянки обумовлений існу-
ючими геологічними умовами (площа ділянки надр 451,6 км2).

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

України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення потреб на-
селення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують 
мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєді-
яльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Західно-Ольхівська площа розташована в межах Старобільсько-Міллерівської 
монокліналі Північного Донбасу. Основну інформацію про тектонічну будову пло-
щі містять дослідження ДГП «Укргеофізика», ПГПЕ, 2008 р. (центральна та півден-
но-центральна частини ділянки спеціального дозволу) та ПрАТ «Геофізична компа-
нія Надра», 2011 р. (північно-східна частина).

За час дії спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного 
вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, Західно-Ольхівської площі 
виконано наступний обсяг робіт.

У 2011 р. ПрАТ «Геофізична компанія Надра» закінчило обробку та підготува-
ло звіт про сейсморозвідувальні роботи, які охопили північно-східну частину ділян-
ки надр. У результаті робіт виявлено та підготовлено до пошуково-розвідувального 
буріння декілька структур: Нижньо-Мінченокську (східне склепіння), Західно-Пло-
тинінську та Південно-Плотинінську. На підставі сейсмічних даних у 2012 р. скла-
дено «Проект пошуково-розвідувального буріння на Нижньо-Мінченокській (східне 
склепіння) площі», де передбачалося буріння пошукової незалежної та двох розвід-
увальних залежних свердловин. У 2013—2014 рр. була пробурена пошукова сверд-
ловина 1-Нижньо-Мінченокська. Станом на квітень 2014 р. свердловина знаходи-
лася у випробуванні. З квітня 2014 року роботи припинені через проведення АТО.

У 2013 р. була пробурена свердловина 1-Ольшична у рамках реалізації «Проекту 
пошуково-розвідувальних робіт на Ольшичній площі», 2007 р.. Свердловина відкри-
ла Ольшичне родовище — після отримання у 2014 р. промислового припливу на-
фти з горизонту В-23 (С1v).

На підставі накопиченого комплексу сейсмогеологічних даних у 2013 р. був під-
готовлений сейсмічний паспорт на теригенні відклади середнього та нижнього кар-
бону Верхноольхівського об’єкту. На його підставі у 2014—2015 рр. було складено 
«Проект пошуково-розвідувального буріння на Верхньоольхівській площі», де пе-
редбачено буріння 4 незалежних пошукових та 13 залежних розвідувальних сверд-
ловин.

В 2016 році ПАТ «Укргазвидобування» зробило попередню геолого-економічну 
оцінку запасів і ресурсів вуглеводнів Західно-Ольхівської площі, апробовані запаси 
заьверджені протоколом ДКЗ України №3721 від 23 листопада 2016 року.

Враховуючи позитивні результати та вже виконаний обсяг робіт, пов’язаний зі 
значними капіталовкладеннями, доцільно отримати спеціальний дозвіл на користу-
вання надрами з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому чис-
лі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням нафти, газу Захід-
но-Ольхівської площі.

Станом на 01.05.2018 року фонд свердловин Західно-Ольхівської пло-
щі складає 6 свердловин, з яких 3 в консервації та 3 ліквідовані з геологічних  
причин.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: еко-
логічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодав-
ства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернатива-
ми: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археоло-
гічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного 
законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ре-
сурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних та ком-
пенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що має зна-

чні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речо-
вин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, очі-
куваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховуєть-
ся згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового ко-
дексу України). 

Водне середовище: Гідрографічна мережа Західно-Ольхівської площі представ-
лена р. Сіверський Донець, невеличкими водосховищами. Передбачено впрова-
дження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; при штатному режи-
мі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організа-
ційно-технічних та природоохоронних заходів — вплив характеризується як еколо-
гічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних робо-
тах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуатації міні-
мальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних процесів. Мініміза-
ція ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням 
безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не при-
зведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: 
Згідно з листом Департаменту екології та природних ресурсів Луганської облас-

ної військово-цивільної адміністрації від 28.09.2015 № 1036 у межах Західно-Ольхів-
ської площі розташовані наступні території та об’єкти природно-заповідного фонду:

— філія Луганського природного заповідника НАН України «Станично-Луган-
ське», площею 498,0000 га;

— загальнозоологічний заказник місцевого значення «Кондрашевський», пло-
щею 2205,0000 га;

— загальнозоологічний заказник місцевого значення «Острів», площею 1,2000 га;
— гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Кибикинська криниця», 

площею 0,1000 га;
— ботанічний заказник місцевого значення «Піщаний», площею 120,0000 га;
— заповідне урочище «Піщане», площею 98,0000 га;
— іхтіологічний заказник місцевого значення «Донецький», площею 247,0000 га, 

розташований на лінії розмежування;
— лісовий заказник місцевого значення «Веселогірський», площею 94,6700 га, 

розташований на території, яка тимчасово не контролюється українською владою;

— ентомологічний заказник місцевого значення «Червоноярівський», площею 
4,0000 га, розташований на території, яка тимчасово не контролюється українською 
владою.

На межі Західно-Ольхівської площі розташований ботанічний заказник місцево-
го значення «Камишнянський», площею 95,0000 га.

Згідно ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» «на зем-
лях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або історико-куль-
турного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або 
може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та 
об’єктів  чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням», тому АТ  
«Укргазвидобування» зобов’язується не проводити геологорозвідувальні та інші ро-
боти на землях природоохоронного фонду та історико-культурного призначення.

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

линного покриву, мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на зменшен-
ня можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря.

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (по-
зитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). 
Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної 
економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє пору-
шення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотриман-
ня правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудо-
ви), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середо-
вища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами 
Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кількісний та 
якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до ви-
мог діючих законодавчих норм і актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля  (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкіл-
ля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскор-
донного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

у відповідності із вимогами ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть 
включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

— опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик планованої ді-
яльності;

— опис поточного стану і факторів довкілля;
— оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне-

повітря, поверхневі і підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище;
— опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уникнен-

ня, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому числі (за 
можливості) компенсаційних заходів;

— зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обговорень.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-

мадськості: 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення про-
цедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з  
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи  
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає  
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої  
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість пода-
вати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського  
обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у  
оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робочих 
днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваже-
ного органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному 
у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У 
разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарюван-
ня (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауважен-
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхили-
ти зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до законодав-
ства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання спеці-
ального дозволу на користування надрами, у тому числі дослідно-промислової роз-
робки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка ро-
довищ)  Західно-Ольхівської площі, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки 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 впли-

ву на довкілля Мінприроди України.
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Ухвалою Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області від 03.03.2018 року відкрито про-
вадження по спеціальному досудовому розслідуван-
ню за обвинуваченням Варвашені Тетяни Миколаїв-
ни у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3 КК України та призначене під-
готовче судове засідання.

До суду як обвинувачена викликається Варвашеня 
Тетяна Миколаївна. Підготовче судове засідання від-
будеться 02.07.2018 року о 15.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/2955/18 
за обвинуваченням Рибальченка Г.О. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Рибальченко Григорій Олександро-
вич, 24.07.1961 року народження, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Токарева, 12/15, ви-
кликається до суду на 14 годину 00 хвилин 2 липня 2018 ро-
ку (корп. № 1, каб. №12), для участі в підготовчому судовому 
засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження № 233/1930/17 
за обвинуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 
ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 
ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України за відсутності обвинуваченого 
(in absentia) у порядку спеціального судового провадження. 
Обвинувачені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 р.н., 
останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкі-
ної, 12/52; Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., 
останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Крас-
нофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 16.00 год. 5 
липня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судо-
вому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39 «А») розглядає кримінальне провадження № 227/1349/18 
(1-кп/227/258/2018) за обвинуваченням Мірошниченка Ігоря 
Володимировича, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Мірошниченко Ігор Володимирович, 20 
листопада 1971 року народження, останнє місце реєстрації 
якого: вул. Фрунзе, буд. 75, м. Макіївка Донецької області, 
викликається на 11.00 годину 3 липня 2018 року до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі в 
підготовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В. В.,  
судді Здоровиця О. В., Кошля А. О.

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

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов), які є частиною договорів щодо банківського обслуговування 

клієнтів АТ «УкрСиббанк», а саме, зміни вносяться:
— до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИПЛАТ СПІВРОБІТНИКАМ КЛІЄНТА В БЕЗГО-

ТІВКОВІЙ ФОРМІ В АТ «УКРСИББАНК», оприлюднених в газеті «Урядовий кур’єр» № 59, 01.04.2011 з усіма наступними змінами — шляхом ви-
кладення пунктів 2.3.6.1., 2.4.1., 6.5. у наступних редакціях:

2.3.6.1. Зміна Тарифного плану можлива у межах наступних Тарифних планів: «Start», «All Inclusive», «All Inclusive Ultra», «All Inclusive De 
Luxe», «Black Edition», «Le Grand». Перелік Тарифних планів наведено від нижчого до вищого рівня у порядку зростання.

2.4.1. Після підписання Договору надати Банку інформацію про Співробітників, яка необхідна для відкриття Карткових рахунків Співробітни-
кам та укладення окремих договорів між Банком та Співробітниками, у наступному порядку:

— щодо Співробітників, що обслуговуватимуться на Тарифних планах «Start», «All Inclusive», «All Inclusive Ultra», «All Inclusive De Luxe», 
«Black Edition», «Le Grand», «Електронний студентський квиток» — в електронному вигляді за формою, наведеною в Розділі 6 цих Правил;

— щодо Співробітників, що обслуговуватимуться на Тарифному плані «ЗП Elіte» — у вигляді письмової заяви за формою, прийнятною Банку.
6.5. Формат надання інформації про Співробітників

№ п/п

ПІБ фізичної особи

Ідентифіка-
ційний но-
мер плат-

ника подат-
ків фізичної 

особи

Дата на-
роджен-

ня (формат 
ДДММРРРР)

Ознака ре-
зидентнос-

ті (резидент/ 
нерезидент)

Дані документа, що ідентифікує фізичну особу Код тарифного пакету 
(01* – Start, 02* –  
All Inclusive, 03* –  

All Inclusive Ultra, 04* – 
All Inclusive  

De Luxe, 05** - Елек-
тронний студентський 
квиток, 06*** - Елек-
тронний студентський 

 квиток, 08****- All 
Inclusive, 09**** – All 
Inclusive Ultra, 10**** 
– All Inclusive De Luxe, 

16* - Black Edition,  
13* - Le Grand)

П
різвищ

е (кирилиця)

Ім
’я (кирилиця)

П
о батькові (кирилиця)

Серія докум
енту (заповню

ється 
за наявності)

Н
ом

ер докум
енту

О
рган, щ

о видав

Д
ата видачі

Д
ійсний до (заповню

ється за на-
явності)

40 символів 40 символів 40 символів 10
символів дата 15

символів
10  

символів
10  

символів
40  

символів ддата ддата 2
символи

            

*  - зі щорічною оплатою Клієнтом комісії за розрахунково-касове обслуговування
** - випуск відбувається за рахунок Клієнта.
*** - випуск відбувається за рахунок  студента.
**** - зі щомісячною оплатою Співробітником комісії за розрахунково-касове обслуговування.

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні,  а саме  23.06.2018  року.
Дата початку дії змін до Правил 09.07.2018 року.

Заступник Голови Правління АТ «УкрСиббанк»
Начальник Юридичного департаменту                                                                                   С. М. Панов

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає обвинувальний акт віднос-
но Мороза Юрія Юрійовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за № 12015050000001020 від 22.10.2015 року, міс-
це проживання обвинуваченого: вул. Щербакова, 4, кв. 103, м. Макіїв-
ка Донецької області, викликається на 5 липня 2018 року о 13.50 годині 
до суду, каб. №23/3, для участі в розгляді кримінального провадження  
(№ 234/7170/18, 1-кп/234/688/18).

Головуючий суддя Л. І. Переверзева

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 766/5095/17 за обвинуваченням 
Шестакова Костянтина Вікторовича, 24 січня 1976 року народження, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костянтина Вікторовича в судове 
засідання на 2 липня 2018 року о 15 годині 30 хвилин, яке відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут До-
нецької області, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження 
1-кп/219/185/2018 за обвинуваченням відносно Жаданова Владислава 
Володимировича за скоєння кримінального правопорушення, передба-
ченого ст.ст. 209 ч. 1, 366 ч. 1 КК України.

Обвинувачений у справі: Жаданов Владислав Володимирович, остан-
нє місце реєстрації – Донецька область, м. Донецьк, вул. Воїнська, 9/2, 
викликається на 04.07.2018 року о 10.30 годині до суду, каб. № 306, для 
участі в розгляді справи по суті.

Суддя Павленко О. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне прова-
дження №233/262/18 за обвинуваченням Андріксона С.В. за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Андріксон Сергій Вікторович, 12.12.1976 р.н., зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Калмикова, 31/97, виклика-
ється до суду на 09 годину 00 хвилин 4 липня 2018 року (корп. № 1, каб. №12), 
для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду 
обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ» на IІІ кввартал 2018 року 
(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно до 

 постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. (зі змінами) та розпорядження КМУ  № 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами))

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на IІІ квартал 2018 р.
           без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас /група
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на IІІ квартал 2018 р. 
(розрахована відповідно до постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810 
(зі змінами від 27.12.2017 № 1417))  (без ПДВ)

коп/кВтгод 153,883

Економічні коефіцієнти прогнозованих технологічних витрат електро-
енергії електромережами 1 та 2 класів напруги на  2018 рік.  
(постанова НКРЕКП від 13.03.2018 № 305 )

1 клас відносні одиниці 0,009

2 клас відносні одиниці 0,024

Тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом (по-
станова НКРЕКП від 24.01.2018 № 90  для 1 групи споживачів  
(крім населення) (без ПДВ)

1 група коп/кВтгод 0,215

Тариф на розподіл електроенергії  
(постанова НКРЕКП від 24.01.2018 № 90) (без ПДВ)

1 клас коп/кВтгод 1,216
2 клас коп/кВтгод 6,504

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи та фізичні особи-суб’єкти 
підприємницької діяльності) 

    без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Одиниця
виміру

Величина 
показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію, розраховані відповідно до 
постанови НКРЕКП від 13.04.2017 № 512, 
зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1418.

1 клас коп/кВтгод 156,774

2 клас коп/кВтгод 165,882    без ПДВ
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас 
споживача 

Період 
часу

Одиниця
виміру

Величина 
показника 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова 
НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними по-
становою НКРЕКП від  13.06.2017 № 763, яка була офіційно опублі-
кована в газеті «Урядовий Кур’єр» 06.07.17 № 123, та набрала чин-
ності з 07.07.17

1 клас Нічний коп/кВтгод 54,871
Денний коп/кВтгод 211,645

2 клас
Нічний коп/кВтгод 58,059

Денний коп/кВтгод
223,941

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова 
НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними по-
становою НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас
Нічний коп/кВтгод 39,194

Напівпіковий коп/кВтгод 159,909
Піковий коп/кВтгод 282,193

2 клас
Нічний коп/кВтгод 41,471

Напівпіковий коп/кВтгод 169,200
Піковий коп/кВтгод 298,588

Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом 
 оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Керівник департаменту з фінансів
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»                                           Т. С. Батрак

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинуваченого Михайлова Миколу Петро-
вича, 23.09.1959 р.н. (зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., смт Старобешеве, просп. До-
нецький, 18, кв. 6) у підготовче засідання в кримі-
нальному провадженні № 2201705010000000224 від 
08.07.2017 (справа № 328/921/18) за обвинувачен-
ням Михайлова М.П. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 05.07.2018 року о 10.00 годині в 
залі судового засідання за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі не-
явки обвинуваченого Михайлова М. П., кримінальне 
провадження буде здійснюватися за його відсутнос-
ті. Колегія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., 
судді Ушатий І. Г., Новікова Н. В.

Громадянин України Желіба Микола Миколайович, 
25.06.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька 
область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 12, фактично про-
живає: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кірова, 
147а, на підставі ст.ст. 135, 139, 323, 297-1, 297-5 КПК 
України, вам необхідно з’явитись до Якимівського район-
ного суду Запорізької області (Запорізька область, смт 
Якимівка, вул. Пушкіна, 25, тел. (06131)6-11-80), як об-
винуваченому, у підготовче судове засідання, призначе-
не на 3 липня 2018 року о 09.00 год. по кримінально-
му провадженню № 22018050000000006 за обвинуваль-
ним актом відносно Желіби М. М., який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому ваша 
участь обов’язкова.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на 
виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК Укра-
їни.

Суддя Нестеренко Т. В.

Повістка про виклик обвинуваченого  
в підготовче судове засідання

Обвинувачений Акуліч Анатолій Валентинович, 
27.02.1985 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання в по-
рядку спеціального судового провадження, яке від-
будеться 3 липня 2018 року о 10 годині 00 хвилин 
у приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Бі-
ловодськ Луганської області, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахму-
ті повідомляє, що розгляд апеляційної скарги за-
хисника Горелова О. Є., діючого в інтересах обви-
нуваченого Киріяка І. М. на вирок Добропільського 
міськрайонного суду Донецької області від 20 квітня 
2018 року, у кримінальному провадженні внесеному 
в ЄРДР за № 22016050000000003 від 06.01.2016 ро-
ку за ч. 1 ст. 258-3 КК України стосовно Киріяка Іва-
на Миколайовича, 10 вересня 1974 року народжен-
ня, який мешкає за адресою: м. Макіївка, м-н Зеле-
ний, 57/40, призначений на 18 липня 2018 року о 10 
годині 30 хвилин.

Обвинуваченого Киріяка І.М. просимо з’явитися 
в судове засідання на зазначену дату за адресою:  
м. Бахмут, вул. Свободи, 10.

Суддя О. Г. Стародуб

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
У провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області — судді Юрченко С. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/14355/16-к стосовно Яцунен-
ка Ігоря Анатолійовича, 24.03.1962 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Яцуненко Ігор Анатолійович, за-
реєстрований за адресою: м. Луганськ, кв-л Дружби, 3/74.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Яцуненка 
Ігоря Анатолійовича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 5 липня 2018 року о 12 год. 00 хв. у залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Юрченко С. О., суддів Половинки В. О.,  
Попової О. М.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської 
області (головуючий суддя Безкровний І.  Г.) знаходить-
ся кримінальне провадження № 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 
433/605/17) за обвинуваченням Грєбєнщікова Андрія Анато-
лійовича, 01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснюється спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викли-
кається Кремінським районним судом Луганської області в 
судове засідання у зазначеному кримінальному проваджен-
ні, яке відбудеться 2 липня 2018 року о 14.00 годині в за-
лі судових засідань Кремінського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Кремінна, площа 
Красна, 5.

Після опублікування оголошення, обвинувачений вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду спра-
ви належним чином. У разі неявки обвинуваченого кримі-
нальне провадження буде розглядатися за його відсутності  
в порядку спеціального судового провадження на підставі 
ст.ст. 297-1, 323 КПК України.

ПОВІСТКА
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинувачено-
го Задираку Валерія Миколайовича, 01.05.1947 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Визволителів, 75-а/64, за матеріалами кри-
мінального провадження № 425/613/18, 1-кп/425/220/18, на 
підставі обвинувального акта відносно Задираки В. М. за  
ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Задираці В.М. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 3 липня 2018 
року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського міського 
суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик обвинуваченого  
в підготовче судове засідання

Обвинувачений Мальгін Валерій Вікторович, 
08.05.1969 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання в по-
рядку спеціального судового провадження, яке від-
будеться 3 липня 2018 року о 10 годині 30 хвилин 
у приміщенні Біловодського районного суду Луган-
ської області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Бі-
ловодськ Луганської області, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Т. В. Кускова
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +18  +23
Житомирська +7  +12 +16  +21
Чернігівська +8  +13 +18  +23
Сумська +10  +15 +18  +23
Закарпатська +7  +12 +16  +21
Рівненська +7  +12 +15  +20
Львівська +7  +12 +15  +20
Івано-Франківська +7  +12 +16  +21
Волинська +7  +12 +15  +20
Хмельницька +7  +12 +16  +21
Чернівецька +7  +12 +16  +21
Тернопільська +7  +12 +15  +20
Вінницька +7  +12 +18  +23

Oбласть Нiч День

Черкаська +8  +13 +18  +23
Кіровоградська +8  +13 +18  +23
Полтавська +10  +15 +19  +24
Дніпропетровська +11  +16 +23  +28
Одеська +11  +16 +21  +26
Миколаївська +11  +16 +21  +26
Херсонська +11  +16 +21  +26
Запорізька +13  +18 +23  +28
Харківська +13  +18 +22  +27
Донецька +14  +19 +23  +28
Луганська +14  +19 +23  +28
Крим +14  +19 +21  +26
Київ +10  +12 +19  +21

Укргiдрометцентр
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23..28
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11..16

15..20
7..12

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Активний відпочинок 
дарує добрий настрій 
ЛІТНІ РОЗВАГИ. На Тернопіллі провели навчально-тренувальний 
туристський захід «Подорожуй безпечно» 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

Літо вабить активним 
відпочинком на при-

роді. Але щоб він залишав 
гарний настрій і незабут-
ні враження, треба не за-
бувати про правила безпе-
ки. Відділ туризму Терно-
пільської облдержадміні-
страції разом з управлін-
ням ДСНС України в об-
ласті проводять навчаль-
но-тренувальні семінари 
«Подорожуй безпечно». 
Перший такий захід ор-
ганізували в печері «Кри-
шталева» у Борщівському 
районі. Днями ж наголос 
поставили на водних ман-
дрівках. 

Вишкіл розпочали на бе-
регах річки Дністер в се-
лі Устечко Заліщицько-
го району. Його учасни-
ками стали представни-
ки туристичних фірм, гро-
мадських організацій, сту-
денти, викладачі, журна-

лісти, блогери, працівники 
відділу туризму та Націо-
нального природного пар-
ку «Дністровський кань-
йон». Прибули сюди заці-
кавлені особи не лише з 
Тернопільщини, а й із Ки-
єва, Львова, Дніпра.

Сергій Яворський пред-
ставляв пошуково-ряту-

вальне відділення управ-
ління ДСНС України в 
Тернопільській області. 
Перебування у човнах на 
воді завжди становить по-
тенційну небезпеку, тож 
радив не перевантажува-
ти маломірні плавзасоби, 
не стрибати з них у воду, 
не вживати спиртних на-

поїв. А ось рятувальник, 
медик Віктор Репута по-
ділився навичками з на-
дання домедичної допомо-
ги постраждалому. Майор 
Руслан Сивак, начальник 
відділення водолазно-ря-
тувальних робіт управлін-
ня ДСНС України в облас-
ті, розповів про пошук і по-
рятунок людей на водних 
об’єктах Тернопілля.

Володимир Горон, ін-
структор кемпу «Білий 
бізон», 17 років організо-
вує активний відпочинок 
не лише на Дністрі, а й на 
гірських річках, у горах 
узимку та влітку. Він роз-
повів, на що треба зверну-
ти увагу, аби безпечною 
й щасливою видалася по-
дорож, на що слід зважа-
ти, сплавляючись на річці. 
Радив передусім обира-
ти для водних мандрівок 
кваліфікованих інструк-
торів. Якщо туристи зі-
бралися самостійно осво-
ювати водні простори, то 
варто подбати про засоби 
безпеки, вміти орієнтува-
тися на місцевості, забути 
про вживання алкоголь-
них напоїв. 

На Дністрі він пора-
див використовувати для 
сплаву каное, каяки, раф-
ти, катамарани. Учасни-
ки навчально-тренуваль-
ного заходу могли не тіль-
ки оглянути ці плавзасо-
би, ознайомитися з їхніми 
характеристиками, а й ви-
пробувати їх на тихих дні-
стровських хвилях, прой-
шовши водний шлях від 
Устечка до рекреаційної 
стоянки «Сиклівка» непо-
далік села Іване-Золоте 
Заліщицького району. Літ-
ній день на свіжому повітрі 
та річній хвилі вдався.

Сплав завжди додає яскравих вражень і доброго настрою

Учасники тренінгу заслухалися і розповідями, і порадами, і цікавими історіями з життя 
сплавляльників від Володимира Горона, інструктора кемпу «Білий бізон»

Рятувальник Віктор Репута ділиться знаннями 
та навичками з надання домедичної допомоги

«Альтернативне 
дерево» живе і працює

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

НОВАЦІЯ. У Звенигородці на Черкащині з’явилося місце, ку-
ди сходяться з ноутбуками, планшетами, смартфонами та інши-
ми гаджетами жителі районного центру. Це спеціальне дере-
во, на якому розміщені сонячні батареї. Підключивши до ньо-
го електронний пристрій, кожен може зарядити його альтерна-
тивною електроенергією. Проект так і назвали: «Альтернативне 
дерево». Кошти для його встановлення надав міський бюджет. 

Тепер у Звенигородці, як і в будь-якому європейському міс-
ті, є змога зарядити девайс від нетрадиційного джерела енер-
гії. Кажуть, така новація приваблює туристів, нагадує про те, 
що навіть у невеликому українському місті можна відчувати се-
бе європейцем. Новацією зацікавилися і в інших містах області.

Діти шукали іграшки 
на сміттєзвалищі

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПРИГОДИ. Правоохоронці міста Вугледар Донецької облас-
ті під час нічного патрулювання помітили двох дітей неподалік 
місцевого сміттєвого звалища. З’ясувалося, що дівчатка 10 і 13 
років живуть у селі Богоявленка Мар’їнського району, до якого 
звідси аж 15 кілометрів. Як вони розповіли, вони прийшли сю-
ди пішки, бо хотіли знайти на смітнику іграшки, оскільки влас-
них у них немає.

Співробітники поліції відвезли дівчат додому, а там 48-річна ма-
ти пояснила, що вони пішли гуляти, але нітрохи не переймалася 
їхньою відсутністю, навіть попри нічну пору. Встановлено, що жін-
ку цього року вже притягували до адміністративної відповідаль-
ності за невиконання батьківських обов’язків. За цим фактом пра-
воохоронці склали протокол за ч. 2. ст. 184 Кодексу України про 
адміністративні порушення (ті самі дії, вчинені повторно) і пере-
дали всі матеріали на розгляд до Мар’їнського районного суду. 

Усього з початку року правоохоронці Донеччини притягли до 
відповідальності 1960 горе-батьків, а 98 дітей довелося забра-
ти з родин, де про них абсолютно не піклувалися.




