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Влада налаштована  
на кардинальні зміни 
в держапараті
НОВІ ОБЛИЧЧЯ. Реформа держслужби — це перезавантаження 
систем управління, умов праці та омолодження кадрів 

Останній тиждень черв-
ня став визначальним 

для 45 студентів, які впро-
довж трьох місяців ста-
жуватимуться у п’яти мі-
ністерствах і Секретаріаті 
Кабінету Міністрів. У за-
лі засідань урядових ко-
мітетів у Будинку уряду 

своєрідну путівку в жит-
тя молодим і заповзятли-
вим давали перший віце-
прем’єр-міністр — міністр 
економічного розвитку й 
торгівлі Степан Кубів і Мі-
ністр Кабінету Міністрів 
Олександр Саєнко. Вони 
офіційно відкрили Націо-

нальну програму стажу-
вань у центральних орга-
нах виконавчої влади. 

Молоді обличчя, до сло-
ва, в Кабміні з’являються 
не вперше. Таку практику 
дедалі активніше запрова-
джує Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман. Саме з 

його легкої руки до робо-
ти в центральних органах 
влади цьогоріч буде долу-
чено близько тисячі моло-
дих фахівців. І це стажу-
вання стане черго-
вою ланкою в онов-
ленні кадрів для 
владних структур. 

Прем’єр-міністр про продовження використання 
прозорої системи закупівлі ліків через міжнародні 
організації

ПАРЄ проведе дебати щодо 
наших політв’язнів у РФ

МІЖНАРОДНА ТРИБУНА. Парламентська асамблея Ра-
ди Європи під час літньої сесії обговорить долю українських 
політв’язнів у Росії. Таке рішення Бюро асамблеї ухвалило в 
перший день сесії у Страсбурзі. Термінові дебати «Загро-
за здоров’ю та життю українських в’язнів у Російській Феде-
рації та окупованому Криму» відбудуться вранці в четвер, про 
що повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир 
Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

У перший день сесії депутати також обрали нового прези-
дента ПАРЄ, оскільки італійський соціаліст Мікаеле Ніколетті, 
який досі очолював асамблею, програв парламентські вибори 
в Італії і вже не входить до складу національної делегації. Но-
вим президентом ПАРЄ стала соратниця Ніколетті по партії Лі-
ліан Морі-Паск’є (Швейцарія).

Також на порядку денному літньої сесії — обговорення резо-
люції про захист прав громадських активістів та обмеження ді-
яльності неурядових організацій у деяких країнах-членах РЄ. 
Крім того, депутати ПАРЄ заслухають доповідь щодо переслі-
дування представників ЛГБТ у Чечні.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

1512755 
переселенців з Донбасу і Криму 

взяли на облік структурні підрозділи 
соцзахисту населення обласних  

і Київської міської держадміністрацій

«Нам потрібні прозорі 
закупівлі — за світовими 

стандартами відкритості. 
Ідеться не лише  

про гроші. Ідеться 
про життя!»

Сміття конкурує з газом
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. За-

ощадити до  мільярда кубоме-
трів газу на рік цілком реаль-
но, якщо навчитися генеру-
вати енергію зі сміття. До то-
го ж можна розв’язати про-
блему сміттєзвалищ. На цьо-
му наголосив голова Держав-
ного агентства з енергоефек-
тивності та енергозбереження 
Сергій Савчук під час наради 
з експертами щодо найефек-
тивніших шляхів стимулюван-
ня використання сміття для ви-
робництва електро- й тепло-
енергії. 

На жаль, у країні майже 
не використовують значний 
енергетичний потенціал, який 
мають тверді побутові відхо-
ди. Так, із 10 мільйонів тонн 
сміття, що потрапляє на по-
лігони, можна виробляти 3,5 
млн Гкал теплової енергії та 
1,2 млрд кВт.год електрое-
нергії на рік. 

Проаналізувавши різні фі-
нансові моделі будівництва 
сміттєпереробних заводів для 
подальшої генерації енер-
гії, на нараді дійшли висно-
вку щодо ефективності про-
екту, який передбачає сорту-
вання сміття, отримання біо-
газу з біологічної фракції та 
обов’язкову когенерацію — 
виробництво електричної та 
теплової енергії.

«Для інвесторів такі проек-
ти будуть вигідні, адже елек-
троенергію з біогазу можна 
реалізовувати за підвищеним 
«зеленим» тарифом — 12,4 
євроцента за кВт.год, а тепло 
подавати в мережу міста за 
стимулюючим тарифом», — 
пояснив посадовець.

Було обговорено й ризики, 
які стримують розвиток поді-
бних проектів. Зокрема від-
сутність гарантованого об-
сягу надходження сміття на 

переробку. Крім того, почас-
тішали й випадки виявлен-
ня сміттєзвалищ у несанк-
ціонованих місцях. Тому не-
обхідним є ліцензування пе-
ревізників, що дасть змо-
гу контро лювати вивезен-
ня сміття, повідомляє прес-
служба відомства. Розгляну-
то й можливі шляхи цінового 
та податкового стимулюван-
ня учасників ринку.

«Розроблення ефективно-
го стимулювального законо-
давства для реалізації проек-
тів з генерації енергії зі сміт-
тя сприятиме забезпеченню 
перероблення відходів, ско-
роченню кількості сміттєзва-
лищ, диверсифікації джерел 
енергії, зниженню тарифів на 
вивезення сміття, поліпшен-
ню екологічної ситуації в краї-
ні, а також конкуренції на цьо-
му ринку», — резюмував Сер-
гій Савчук.

Будівництво дедалі зростає 
РОЗВИТОК. За підсумка-

ми перших п’яти місяців 2018 
року підприємства виконали 
будівельні роботи на 36,3 мі-
льярда гривень. Індекс буді-
вельної продукції порівняно 
з торішнім аналогічним періо-
дом становив 101,8%.

 «Це не тільки будівельні, 
а й монтажні та інші роботи, 
які виконують під час нового 
будівництва, реконструкції, 
реставрації, капітального чи 
поточного ремонту. Торік га-
лузь показала неабиякий ри-
вок у зростанні, і нині, у 2018 
році, й далі стабільно розви-
вається. Це означає, що ми 
нарешті зрушили з мертвої 
точки, і є перспективи, що та-
ка позитивна тенденція збе-
режеться й наступними ро-
ками», — коментує ситуа-
цію заступник міністра регіо-
нального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунально-

го господарства Лев Парцха-
ладзе.

За підсумками звітного пе-
ріоду індекс будівництва ін-
женерних споруд становив 
102,7%, будівель — 101% 
(житлових — 102%, нежит-
лових — 99,9%), повідомляє 
прес-служба Мінрегіону. 

У розрізі регіонів лідера-
ми за обсягами виконання 
будівельних робіт стали Дні-
пропетровська область (3,9 
мільярда гривень), Харків-

ська (3,9 мільярда гривень), 
Одеська (3,6 мільярда гри-
вень) та м. Київ (8,9 мільяр-
да гривень). Лідери за темпа-
ми зростання — Чернівець-
ка (152,4%) та Рівненська 
(124,2%) області.

Нове будівництво, ре-
конструкція та технічне 
переоcнащення становили 
80% загального обсягу вико-
наних будівельних робіт, капі-
тальний і поточний ремонти – 
10,7% та 9,3% відповідно.
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 13 червня 2018 р. № 507 

Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 11 травня 2017 р. № 449  
і від 20 грудня 2017 р. № 1069

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. 

№ 449 «Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного до-
слідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань» 
(Офіційний вісник України, 2017 р., № 57, ст. 1679) і від 20 грудня 2017 р. 
№ 1069 «Про затвердження Типового порядку проведення відкритого кон-
курсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань» (Офі-
ційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 163) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 червня 2018 р. № 507

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосу-
ванням поліграфа у Державному бюро розслідувань, затвердженому по-
становою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 449 (Офіцій-
ний вісник України, 2017 р., № 57, ст. 1679):

1) у пункті 2:
в абзаці третьому слова «конкурсна комісія, яка проводить конкурс на 

зайняття відповідної посади,» виключити;
абзац сьомий після слів «спеціалістів поліграфа» доповнити словами 

«, а у випадку, передбаченому цим Порядком, — має також допуск до дер-
жавної таємниці»;

2) в абзаці другому пункту 3 слова «під час проведення співбесіди з нею 
лише як інформація ймовірного характеру, яка сприяє оцінюванню праців-
ника» замінити словами «суб’єктом призначення на посаду під час прове-
дення співбесіди з такою особою лише як інформація ймовірного характе-
ру, яка сприяє її оцінюванню»;

3) пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:
«До проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням по-

ліграфа щодо осіб, які мають допуск до державної таємниці, залучаються 
сторонні спеціалісти, які мають допуск до державної таємниці.

Для організації такого дослідження інформацію про наявність/відсут-
ність у особи дійсного допуску до державної таємниці особа надає Бю-
ро у повідомленні із зазначенням прізвища, імені, по батькові та підпису.»;

4) в абзаці четвертому пункту 7 слова «Якщо під час проходження осо-
бою, яка претендує на призначення на посаду у Бюро, співбесіди перед 
вступом на службу до Бюро» замінити словами «Якщо перед призначен-
ням особи на посаду в Бюро»;

5) пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Для проведення дослідження працівником структурного підрозділу 

внутрішнього контролю Бюро використовується поліграф, який відповідає 
вимогам ДСТУ 8692:2016.

Використання працівником структурного підрозділу внутрішнього 
контролю Бюро поліграфа, який не відповідає зазначеним вимогам, за-
бороняється.

Для проведення дослідження стороннім спеціалістом використовуєть-
ся поліграф, який відповідає вимогам щодо нешкідливості для життя і 
здоров’я людини.»;

6) абзац сьомий пункту 15 замінити трьома абзацами такого змісту: 
«правдивість інформації, сумніви щодо якої виникли перед призначен-

ням на посаду в Бюро;
зловживання алкоголем, наркотичними та (або) психотропними речови-

нами без призначення лікаря;
приховані мотиви вступу на службу в Бюро.»;
7) у пункті 17:
абзац другий викласти в такій редакції:
«відповідності поліграфа вимогам ДСТУ 8692:2016 — для досліджень, 

що проводяться працівником структурного підрозділу внутрішнього 
контро лю Бюро;»;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«відповідності поліграфа вимогам щодо нешкідливості для життя і 

здоров’я людини — для досліджень, що проводяться стороннім спеціа-
лістом;».

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами 
четвертим і п’ятим;

8) у пункті 18:
абзац сьомий виключити;
абзац восьмий після слова «доступом» доповнити словами «(у разі не-

обхідності)»;
9) абзац дванадцятий пункту 19 виключити;
10) доповнити Порядок розділом такого змісту:
«Особливості проведення психофізіологічного дослідження із застосу-

ванням поліграфа під час початкового етапу формування Бюро
44. Під час початкового етапу формування Бюро психофізіологічне до-

слідження із застосуванням поліграфа проводиться з урахуванням особли-
востей, визначених цим розділом.

45. У разі залучення стороннього спеціаліста завдання затверджується 
Директором Бюро.

Перелік запитань для проведення дослідження розробляється Бюро та 
надається сторонньому спеціалісту. Будь-які зміни у перелік запитань вно-
сяться лише за погодженням Бюро.

Для взаємодії із стороннім спеціалістом Директором Бюро визначається 
відповідальна особа з числа працівників Бюро.

Складені сторонніми спеціалістами довідки реєструються в журналі об-
ліку довідок про результати дослідження, що надається Бюро за актом 
приймання-передавання органу, підприємству, установі, організації, пра-
цівником якої є сторонній спеціаліст, та після завершення усіх заплано-
ваних досліджень за актом приймання-передавання передається на збе-
рігання до Бюро.

Усі матеріали, отримані та зібрані під час психофізіологічних дослі-
джень із застосуванням поліграфа, передаються на зберігання до Бюро.

46. До сторонніх спеціалістів застосовуються вимоги всіх розділів цього 
Порядку, крім тих, що суперечать цьому розділу.»;

11) у додатку 2 до Порядку слова «за результатами співбесіди» заміни-
ти словами «перед призначенням на посаду».

2. У Типовому порядку проведення відкритого конкурсу для призначен-
ня на посади у Державному бюро розслідувань, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1069 (Офіційний ві-
сник України, 2018 р., № 4, ст. 163):

1) абзац п’ятий пункту 11 виключити;
2) пункти 30—33 виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 червня 2018 р. № 435-р 
Київ

Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад  

Рівненської області
Внести до перспективного плану формування територій громад Рівненської 

області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 вересня 

2015 р. № 923 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2454; 2017 р., № 24, 
ст. 688; 2018 р., № 2, ст. 80), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 20 червня 2018 р. № 435-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до перспективного плану  

формування територій громад Рівненської області
1. Графічну частину (карта Рівненської області) викласти в такій редакції:

«

».
2. У переліку спроможних територіальних громад Рівненської області:
1) виключити таку позицію:

«Сестрятинська 5625887801 с. Сестрятин Сестрятинська 
Бугаївська  
Рідківська 
Хотинська

Радивилівський район»;

2) доповнити перелік такою позицією:
«Бугаївська 5625881601 с. Бугаївка Бугаївська 

Сестрятинська
Радивилівський район».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 червня 2018 р. № 438-р 
Київ

Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад 

Кіровоградської області
Внести до перспективного плану формування територій громад Кіровоград-

ської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
11 листопада 2015 р. № 1159 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 92, ст. 3139; 
2017 р., № 61, ст. 1880), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 20 червня 2018 р. № 438-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до перспективного плану формування територій громад 

Кіровоградської області
1. Графічну частину (карта Кіровоградської області) викласти в такій ре-

дакції: 
«

».
2. У переліку спроможних територіальних громад Кіровоградської об-

ласті:
1) у графі «Назви територіальних громад, що входять до складу спро-

можної територіальної громади»:
у позиції «Добровеличківська 3521755100 смт Добровеличківка» графу 

викласти в такій редакції:
«Добровеличківська 
Братолюбівська 
Глинянська 
Гнатівська 
Дружелюбівська 
Карбівська 
Липнязька 
Любомирська 
Марківська 
Миколаївська 
Новолутківська 
Олександрівська 
Перчунівська 
Піщанобрідська 
Тернівська 
Троянська 
Червонополянська 
Юр’ївська»;

у позиції «Тишківська 3521786001 с. Тишківка» графу викласти в та-
кій редакції:
«Тишківська 
Гаївська 
Федорівська»;

у позиції «Помічнянська 3521710300 м. Помічна» графу викласти в та-
кій редакції:

Фрунзенський районний суд м. Харкова повідомляє, що втрачен е 

посвідчення судді Фрунзенського районного суду м. Харкова 

на ім’я Бабкової Т етяни Вікторівни вважається недійсним.

18.06.2018 року Токмацьким районним судом Запорізької області 
було засуджено Киз’юрова Михайла Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України до 11 років позбавлення волі.

Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційного суду Запо-
різької області протягом 30 днів з моменту проголошення вироку. Як-
що апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухва-
лено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд 
поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження на-
явності поважних причин, передбачених ст. 138 КПК України.

Суддя Курдюков В.М.

ОГОЛОШЕННЯ

«Помічнянська міська 
Олексіївська 
Помічнянська сільська»;

у позиції «Соколівська 3522587201 с. Соколівське» графу викласти в та-
кій редакції:
«Соколівська 
Вишняківська 
Вільненська 
Диминська 
Іванівська 
Карлівська 
Миколаївська 
Назарівська»;

у позиції «Великосеверинівська 3522581201 с. Велика Северинка» гра-
фу викласти в такій редакції:
«Великосеверинівська 
Високобайрацька 
Оситнязька 
Созонівська»;

у позиції «Новомиргородська 3523810100 м. Новомиргород» графу ви-
класти в такій редакції:
«Новомиргородська 
Веселівська 
Дібрівська 
Йосипівська 
Кам’янська 
Канізька 
Капітанівська 
Коробчинська 
Костянтинівська 
Листопадівська 
Мар’ївська 
Мартоноська 
Миролюбівська 
Оситнязька 
Оситнянська 
Панчівська 
Петроострівська 
Пурпурівська 
Рубаномостівська 
Тишківська 
Туріянська 
Шпаківська»;

у позиції «Іванівська 3524081801 с. Іванівка» графу викласти в такій ре-
дакції:
«Іванівська 
Захарівська 
Семенастівська»;

2) виключити такі позиції:
«Капітанівська 3523855400 смт Капітанівка Капітанівська

Дібрівська
Йосипівська
Оситнязька
Тишківська
Туріянська

Новомиргород-
ський район

Панчівська 3523885801 с. Панчеве Панчівська
Веселівська
Канізька
Мартоноська
Оситнянська
Шпаківська

Ново-
миргородський 
район»;

«Олександрійська 3510300000 м. Олександрія Олександрійська 
міська 
Андріївська 
Бандурівська 
Войнівська 
Головківська 
Звенигородська 
Ізмайлівська 
Косівська 
Костянтинівська 
Лікарівська 
Недогарська 
Новоселівська
Олександрійська 
селищна 
Пантаївська 
Приютівська 
Протопопівська

м. Олександрія»;

3) доповнити перелік такими позиціями:
«Приютівська 3520355800 смт Приютівка Приютівська 

Андріївська 
Бандурівська 
Войнівська 
Головківська 
Ізмайлівська 
Косівська 
Костянтинівська 
Лікарівська 
Недогарська 
Новоселівська 
Протопопівська

Олександрійський  
район

Катеринівська 3522585802 с. Катеринівка Обознівська 
Олексіївська 
Володимирівська 
Могутненська 
Грузьківська 
Овсяниківська 
Івано-
Благодатненська

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

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/941/2018 за обвинуваченням Блаженка 
Павла Євгеновича, за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно 
з Єдиним державним реєстром досудових розсліду-
вань за № 22017000000000291 від 03.08.2017 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 09.07.2018 ро-
ку о 15 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. №508. 

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

Суддя Хардіна О. П.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинувачену Халдєєву Олену Вікторівну, 09.09.1967 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
10-й мікрорайон, 20, кв. 14, м. Красноперекопськ, АР 
Крим, 96000) у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у судо-
ве засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 
9 липня 2018 року.

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

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

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з момен-
ту опублікування оголошення обвинувачена вважа-
ється належним чином ознайомлена з його змістом.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Антонєнкова Олексан-
дра Сергійовича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 22017011000000012 відносно Антонєнкова Олек-
сандра Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 04.07.2018р. на 11 год. 30 хв. у приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових за-
сідань № 1.

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

Суддя Новик В. П.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/747/2017 за обвинуваченням Табали Юрія Во-
лодимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1  
ст. 366 КК України, згідно з Єдиним державним реєстром 
досудових розслідувань за № 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінальному 
провадженню відбудеться 10 липня 2018 року о 15 год. 
00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31А, 602 каб. 

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

Суддя А. В. Трубніков

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

провадження 
Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 

30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: м. Оде-
са, Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відпо-
відно до вимог 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання, що відбудеться 19 липня 2018 
року о 10.00 годині в залі судових засідань № 222 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

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

адреса реєстрації та останнього місця проживання: 
м. Одеса, вул. Армійська, 15, кв. 81, відповідно до 
вимог 297-5, 323 КПК України, для участі в судово-
му засіданні з розгляду кримінального провадження 
в порядку спеціального судового провадження сто-
совно Кваснюка Є. Г., обвинуваченого у скоєнні зло-
чину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України, яке від-
будеться 2 липня 2018 року о 16 годині 30 хвилин 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Примор-
ський районний суд м. Одеси, зал судових засідань 
№229. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя В. М. Коваленко

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання 
Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на   10 год. 00 хв. — 
30 липня 2018 р., 31 липня 2018 р., 01 серпня 2018 р. у кримінально-
му провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 
5 ст. 27, ч .2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя 
Дев’ятко В.В.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  
статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або су-

дового 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 тимчасо-
во 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 осо-

би на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-

вість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, по-
терпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК Укра-
їни, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 
323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК Украї-
ни, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, ци-
вільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, 
свідка, спеціаліста, перекладача, представника уповноваженого орга-
ну з питань пробації і експерта — статтею 327  КПК України.

Додатково суд, згідно з частиною 3 статті 324 Кримінального про-
цесуального кодексу України, пропонує обвинуваченому у разі, як-
що подальша участь у судовому провадженні захисників адвокат-
ського об’єднання «АВЕР ЛЄКС» неможлива, обрати собі іншого за-
хисника. Якщо в кримінальному провадженні, де участь захисника є 
обов’язковою, прибуття в судове засідання захисника, обраного обви-
нуваченим, протягом трьох днів неможливе, суд може відкласти судо-
вий розгляд на необхідний для з’явлення захисника строк або одно-
часно з відкладенням судового розгляду залучити захисника для здій-
снення захисту за призначенням.

Втрачене свідоцтво 
на право власності на квартиру за адресою: 
м. Київ, вул. Ахматової, 4, кв. 154, видане 

на ім’я Кисельов 
Сергій Іванович, вважати недійсним. 

Втрачений судновий білет №19268, 
виданий 11.07.2014 року Державною інспекцією 

України з безпеки на морському та річковому 
транспорті на ім’я Кузнєцова Віталія 

Володимировича, вважати недійсним, 
у зв’язку з втратою.

У зв’язку з втратою вважати недійсним 
видане співзасновникам журналу «Схід», 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації КB № 10398 

від 15.09.2005 р.

Атестат про середню освіту, 
серія С № 532985 від 17.06.1989 р., 

виданий загальноосвітньою середньою школою № 9 
м. Донецька на ім’я Коломоєць Ганни Іванівни, 

вважати недійсним.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Яценка Дмитра Сергійовича, 
27.09.1983 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Проле-
тарська, 34, кв. 109) у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 9 липня 2018 ро-
ку о 08 год. 45 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
16, під головуванням судді Павленко О. О.

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

ОГОЛОШЕННЯ 
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) прав 

вимоги АКБ «НОВИЙ» 
F03GL27968 Право вимоги за кредитним догово-

ром № 3767208/D (Міжбанківський кредит)
F03GL27969 Право вимоги за кредитним догово-

ром № 49609/D (Міжбанківський кредит) Електро-
нна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціо-
ну)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. Умо-
ви продажу:

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb-novyy-/181 
169/index.php?lang=ru http://torgi.fg.gov.ua/catalog/
krediti/akb-novyy-/181170/index.php?lang=ru

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону 13.07.2018р. Час проведення від-
критих торгів (аукціону)/електронного аукціону: точ-
ний час початку проведення відкритих торгів (аукці-
ону)/електронного аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті — www.prozorro.sale.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Полєтаєва Олександра Миколайови-
ча, 16.03.1979 року народження (зареєстрованого за 
адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 55, кв. 6), 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 09.07.2018 р. о 14 год. 30 хв. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання в кримінальному 
провадженні №1-кп/755/905/18 відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 
11, під головуванням судді Левко В. Б.

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

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

провадження 
Обвинувачений Жигайлов Микола Володимиро-

вич, який народився 02.05.1975 року, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 14  
ч. 1, 27 ч. 3, 146 ч. 2, ст.ст. 14 ч. 1, 27 ч. 3, 258 ч. 2, 
ст.ст. 14 ч. 1, 27 ч. 3, 115 ч. 2 п.п. 11, 12 КК України, 
відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться 03.07.2018 
року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань 
№231 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької області 
викликає як відповідача: Воронкіна Ігоря Олеговича по цивіль-
ній справі за позовом Воронкіної Олени Анатоліївни до Воронкі-
на Ігоря Олеговича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 20 серпня 2018 року о 10.00 го-
дині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівель-
ників, 52-А, кабінет № 32.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки до суду 
без поважних причин, оголошення вважається належним пові-
домленням і справу буде розглянуто по суті за наявними в ній 
матеріалами.

Суддя І. А. Сараєв

Шевченківський районний суд м. Львова викликає Петришин 
Лідію Богданівну, яка проживає: м. Львів, вул. Корінна, 18в, по 
справі за позовом Геруса Руслана Андрійовича до Петришин Лі-
дії Богданівни про стягнення коштів за договором позики.

Судове засідання по справі відбудеться 4 липня 2018 р.  
о 10.00 год. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Львова за адресою: м. Львів, вул. С. Стрільців, 12 (17/пов.4).

З опублікуванням оголошення, відповідачка вважається на-
лежним чином повідомленою про час та місце судового розгля-
ду. У разі неявки відповідачки на вказану дату, справа буде роз-
глядатися в її відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя Ю. В. Донченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Ніколаєву Марку Сергійовичу, 21.05.1985 року народження, який зареєстрований за 

адресою: Донецька область, м. Юнокоммунарівськ, вул. Шевцової, 47б, на підставі ст.ст. 133, 135, 136 
КПК України, необхідно з’явитися «30» червня 2018 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. до 
каб. №306 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в До-
нецькій та Луганській областях до старшого слідчого Петрова Олександра Сергійовича за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул.Архітектора Нільсена, буд.33, для отримання повідомлення про підо-
зру, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а також вручення обвинувального акта та 
реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12015050000000689, за ч. 1 ст. 258-3 КК України, як підозрюваного.

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

Повістка про виклик, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 29.10.1977 р.н., зареєстрова-

ній за адресою: Одеська область, Кілійський район, м. Вилкове, вул. Соняч-
на, 6, кв. 31, тимчасово проживала за адресою: м. Одеса, вул. Затонсько-
го, 24/3, кв. 126, необхідно з’явитися в судове засідання, яке відбудеться 4 
липня 2018 року о 12 годині за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, При-
морський районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик суду, передбачені статтею 138 КПК Украї-
ни. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК 
України.

Суддя В. М. Коваленко

Корюківський районний суд Чернігівської області викликає Мікропуло 
Сергія В’ячеславовича, як відповідача по цивільній справі № 736/744/18 за 
позовом Грузької Любові Іванівни до Мікропуло Сергія В’ячеславовича про 
визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщен-
ням, у судове засідання на 10 вересня 2018 року о 14.00 год.

Адреса суду: м. Корюківка Чернігівської області, вул. Шевченка, 66, зал  
№ 1, суддя Кутовий Ю. С.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, перед-
бачені ст. 223 ЦПК України. У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Кубалова Казбека Тай-
муразовича, 30.06.1964 року народження, як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальному провадженню №420 160 10000000 272 внесеного 
до ЄРДР 09.12.2016 року за обвинуваченням Кубалова Казбека Таймуразо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, яке призначено на 14 год. 00 хв. 9 липня 2018 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого 
Кубалова Казбека Таймуразовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

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

Обвинувачений Якименко Олександр Іванович, який народився 5 
грудня 1950 року, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Микола-
ївська дорога, 32-Б, 2-я Садова, 28, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання, яке відбудеться 04.07.2018 
року о 14 годині 30 хвилин у залі судових засідань №231 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя В. М. Попревич

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

Обвинувачений Гавриленко Андрій Олександрович, 10.12.1989 року 
народження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання, яке відбудеться 03.07.2018 року 
об 11 годині 20 хвилин у залі судових засідань №231 Приморського ра-
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Втрачений судновий білет 

ДБ № 001286, виданий на ім’я Кудас Людмили Василівни 

на судно «Крим-3», № б/н самохідно-моторне, прогулянкове 

з бортовим номером ДАП-5445-К, зареєстрований 12.10.2016 р. 

та підвісним двигуном «Suzuki» 40 к.с. № 04001F-8820842.

У зв’язку з вищевказаним, вважати дані документи недійсними.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК  

ПРОЦЕДУРИ ЗАДОВОЛЕННЯ  

АКЦЕПТОВАНИХ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ  

АКБ «НОВИЙ»

АКБ «Новий» оголошує про початок про-

цедури задоволення десятої черги  реє-

стру акцептованих вимог кредиторів АКБ 

«НОВИЙ» відповідно до рішення виконав-

чої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб №1756 від 21.06.2018 р.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

Підозрюваному Цвєткову Сергію Ва-
сильовичу, 17.02.1976 року народження, 
проживаючому по вул. Квартал, 1, буд. 2, 
кв. 47 м. Жданівка Донецької області, від-
повідно до вимог ст. ст. 133 та 135 КПК 
України необхідно з’явитися 27.06.2018 
о 10 год. 00 хв. до СВ УСБУ у Вінниць-
кій області (м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 27) до слідчого Мироненка А.О. (тел.: 
(0432) 59-94-69), для участі у проведен-
ні слідчих (розшукових) та процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні  
№ 22017020000000012.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

Підозрюваній Авер’яновій Регіні Во-
лодимирівні, 07.04.1972 року народжен-
ня, проживаючій у м. Донецьк по вул. 
Кобозєва, 48, кв. 4, відповідно до вимог 
ст. ст. 133 та 135 КПК України необхід-
но з’явитися 27.06.2018 о 10 год. 00 хв. 
до СВ УСБУ у Вінницькій області (м. Ві-
нниця, вул. Грушевського, 27) до слідчо-
го Мироненка А.О. (тел.: (0432) 59-94-69), 
для участі у проведенні слідчих (розшуко-
вих) та процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 22017020000000012.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваному Воронському Оле-

гу Анатолійовичу, 01.11.1968 року наро-
дження, проживаючому за адресою: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Бітум-
на, буд. 12, відповідно до вимог ст. ст. 133 
та 135 КПК України необхідно з’явитися 
27.06.2018 о 10 год. 00 хв. до СВ УСБУ у 
Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Гру-
шевського, 27) до слідчого Мироненка 
А.О. (тел.: (0432) 59-94-69), для участі у 
проведенні слідчих (розшукових) та про-
цесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22018020000000019.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Підозрюваному Гречишкіну Дми-

тру Сергійовичу, 19.01.1993 р.н., уро-
дженцю м. Дружківка Донецької облас-
ті, зареєстрованого по вул. Степна, 77 у  
м. Дружківка Донецької області, відповід-
но до вимог ст. ст. 133 та 135 КПК Укра-
їни необхідно з’явитися 26.06.2018 о 10 
год. 00 хв. до слідчого відділу Управлін-
ня СБ України у Вінницькій області за 
адресою:  м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 27, до слідчого Бойка А.І. (роб.тел.: 
(0432) 59-92-24), для участі у проведен-
ні слідчих (розшукових) та процесуаль-
них дій у кримінальному провадженні  
№ 22017020000000138.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

ОГОЛОШЕННЯ
ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  
на довкілля 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  
на довкілля планованої діяльності — 2018319333)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пунк-
ті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахуван-
ня зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

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

у нафті, газ природний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, 
пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного значення) 
Червоноярського родовища згідно спеціального дозволу № 2371 від 
08.02.2001 року. Метод розробки родовища – на виснаження, ре-
жим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання 
газ природний, нафта і конденсат. Роботи на ділянці надр буде здій-
снювати структурний підрозділ – філія ГПУ «Шебелинка-газвидобу-
вання» АТ «Укргазвидобування». 

Червоноярське родовище розташовано в межах Красноградсько-
го району Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, 
площа ділянки надр 0,5 км2; родовище знаходиться в промисловій 
розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси 
корисних копалин по Червоноярському 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 громад-

ського обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцін-

ки впливу на довкілля, 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 від-

ділу 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 діїспеціального дозволу№2371 від 
08.02.2001року на користування надрами видобування вуглеводнів 
(нафта, газ, розчинений у нафті, газ природний, конденсат, супут-
ні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Червоноярського родовища, що видає 
Державна служба геології та надр України. Закон України «Про на-
фту 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 офіційно-
го опублікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошен-
ня) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом госпо-
дарювання, 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 
думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час гро-
мадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 18 липня 2018 року о 
12:00 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 оцін-
ки впливу на довкілля, 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 від-

ділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений тери-

торіальний 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 від-

ділу 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 213 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 мо-
же ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім ви-
хідних з 26 червня 2018 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Ку-
дрявська 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимиро-
вич, тел. +380674130894. 

Філія Українського науково-дослідного інституту природних га-
зів (УкрНДІгаз), м. Харків, вул. Гімназійна набережна, 20, контактна 
особа: Німець Наталя Миколаївна, тел.: (057)730-45-09.

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018314296)
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-

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

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

нафта, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копа-
лини загальнодержавного значення) Більського родовища згідно спе-
ціального дозволу №1803 від 25.03.1999 року. Метод розробки родови-
ща – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовле-
ний до споживання газ природний, нафта і конденсат. Роботи на ділян-
ці надр буде здійснювати структурний підрозділ – філія ГПУ «Полтава-
газвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Більське родовище розташовано в межах Зіньківського та Котелев-
ського районів Полтавської області і Охтирському районі Сумської об-
ласті України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 24,7 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої ді-

яльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на 
довкілля

Подовження терміну дії спеціального дозволу №1803 від 25.03.1999 
року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, конденсат, нафта, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани 
— корисні копалини загальнодержавного значення) Більського родо-
вища, 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 опублі-
кування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що пере-
дають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 20 липня 2018 року о 14:00 
годині у приміщенні Reikartz Галерея Полтава, м. Полтава, вул. Євро-
пейська, 7.

Громадські слухання (другі) відбудуться 25 липня 2018 року о 12:00 
годині у приміщенні Reikartz Суми, м. Суми, вул. Воскресенська, 1.

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

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних 
ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

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

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 228 арку-

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

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

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім вихід-
них з 26 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
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018315308)
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-

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

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

розчинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, про-
пан, бутани — корисні копалини загальнодержавного значення) Матві-
ївського родовища (до серпухівських відкладів включно) згідно спеці-
ального дозволу №1805 від 25.03.1999 року. Метод розробки родови-
ща – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовле-
ний до споживання газ природний, нафта і конденсат. Роботи на ділян-
ці надр буде здійснювати структурний підрозділ – філія ГПУ «Полтава-
газвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Матвіївське родовище розташовано в межах Котелевського району-
Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 44,5 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Матвіївському родовищу (до серпухівських відкла-
дів включно) 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 відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої ді-

яльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на 
довкілля

Подовження терміну дії спеціального дозволу №1805 від 25.03.1999 
року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, нафта, газ, розчинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: 
гелій, етан, пропан, бутани- корисні копалини загальнодержавного зна-
чення) Матвіївського родовища (до серпухівських відкладів включно), 
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 опублі-
кування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що пере-
дають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 12 липня 2018 року о 15:00 
годині у приміщенні PremierHotelPalazzo, м. Полтава, вул. Гоголя, 33.

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

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних 
ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

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

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 233 арку-

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

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

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім вихід-
них з 26 червня 2018 р.:

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

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

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

 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  
на довкілля 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності — 2018322384 )

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

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

денсат, газ, розчинений у нафті,супутні компоненти: етан, пропан, бу-
тани — корисні копалини загальнодержавного значення) Новоукраїн-
ського родовища згідно спеціального дозволу №2390 від 21.02.2001 
року. Метод розробки родовища – на виснаження, режим – газовий. 
Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний, кон-
денсат і нафта. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний 
підрозділ – філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобуван-
ня». 

Новоукраїнське родовище розташовано в межах Карлівського і Чу-
тівського районів Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 5,85 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої ді-

яльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на 
довкілля

Подовження терміну дії спеціального дозволу №2390 від 21.02.2001 
року на користування надрами видобування вуглеводнів (нафта, газ 
природний, конденсат, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: 
етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного значен-
ня) Новоукраїнського 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 опублі-
кування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що пере-
дають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 20 липня 2018 року о 12:00 
годині у приміщенні Reikartz Галерея Полтава, м. Полтава, вул. Євро-
пейська, 7.

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

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних 
ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відді-

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

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 222 арку-

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

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

Ознайомлення зі змістом звіту з ОВД можливе щоденно, крім вихід-
них з 26 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
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018322382 )
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-

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

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

супутні компоненти: етан, пропан, бутан, гелій — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Роднікового родовища згідно спеціально-
го дозволу №2389 від 21.02.2001 року. Метод розробки родовища – 
на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений 
до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці надр буде 
здійснювати структурний підрозділ – філія ГПУ «Полтавагазвидобуван-
ня» АТ «Укргазвидобування». 

Роднікове родовище розташовано в межах Решетилівського району-
Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 10,9 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої ді-

яльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на 
довкілля

Подовження терміну дії спеціального дозволу №2389 від 21.02.2001 
року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутан, гелій — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення) Роднікового 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 опублі-
кування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що пере-
дають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

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

Громадські слухання (перші) відбудуться Громадські слухання (пер-
ші) відбудуться 19 липня 2018 року о 14:00 годині у приміщенні Reikartz 
Галерея Полтава, м. Полтава, вул. Європейська, 7.

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

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних 
ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

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

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 210 арку-

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

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

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім вихід-
них з 26 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
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018319334)
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-

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

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

сат, нафта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: гелій, етан, 
пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного значен-
ня) Тимофіївського родовища згідно спеціального дозволу №2373 від 
08.02.2001 року. Метод розробки родовища – на виснаження, горизон-
ту Т-1 — сайклінг процес, режим – газовий. Кінцева продукція – підго-
товлені до споживання природний газ, нафта, конденсат. Роботи на ді-
лянці надр буде здійснювати структурний підрозділ – філія ГПУ «Пол-
тавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Тимофіївське родовище розташовано в межах Гадяцького району 
Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 25,4 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

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

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

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

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої ді-

яльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на 
довкілля

Подовження терміну дії спеціального дозволу №2373 від 08.02.2001 
року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, конденсат, нафта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: ге-
лій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного зна-
чення) Тимофіївського 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 опублі-
кування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що пере-
дають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

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

Громадські слухання (перші) відбудуться Громадські слухання (пер-
ші) відбудуться 19 липня 2018 року о 12:00 годині у приміщенні Reikartz 
Галерея Полтава, м. Полтава, вул. Європейська, 7.

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

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних 
ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

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

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

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

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

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

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім вихід-
них з 26 червня 2018 р.:

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

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

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

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +11  +16 +26  +31
Житомирська +11  +16 +24  +29
Чернігівська +11  +16 +26  +31
Сумська +11  +16 +27  +32
Закарпатська +11  +16 +21  +26
Рівненська +10  +15 +20  +25
Львівська +10  +15 +20  +25
Івано-Франківська +10  +15 +20  +25
Волинська +10  +15 +20  +25
Хмельницька +10  +15 +20  +25
Чернівецька +10  +15 +20  +25
Тернопільська +10  +15 +20  +25
Вінницька +11  +16 +24  +29

Oбласть Нiч День

Черкаська +11  +16 +26  +31
Кіровоградська +11  +16 +26  +31
Полтавська +11  +16 +27  +32
Дніпропетровська +15  +20 +31  +36
Одеська +14  +19 +25  +30
Миколаївська +16  +21 +28  +33
Херсонська +18  +23 +31  +36
Запорізька +18  +23 +31  +36
Харківська +12  +17 +30  +35
Донецька +12  +17 +31  +36
Луганська +13  +18 +31  +36
Крим +18  +23 +27  +32
Київ +14  +16 +28  +30
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Дзеркальну залу 
барокового 
палацу відновили 
на Тернопіллі

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

МИНУЛЕ ТА СЬОГОДЕННЯ. У селищі Вишнівець на Тер-
нопільщині в тутешньому палаці урочисто відкрили дзер-
кальну залу. Палац звели у XVIII столітті. Він був родовою 
резиденцією князів Вишневецьких, які походили з давнього 
українського роду. Оноре де Бальзак називав його волин-
ським Версалем. 

Із середини ХІХ ст. палац зазнав значних ушкоджень, а 
після Другої світової війни від нього залишилися самі стіни. 
У радянські часи споруду відбудовували, та не зважали на її 
мистецьку цінність. Тож на місці колишньої дзеркальної за-
ли облаштували кінотеатр. 

У період незалежності України Вишнівецький палацово-
парковий комплекс увійшов до складу Національного запо-
відника «Замки Тернопілля». Як каже його науковий співро-
бітник Любов Шиян, палацу повертають документальний та 
меморіальний характер. 

Бароковий палац став одним із найкращих у нашій країні. 
Головна його історична зала — дзеркальна. Кажуть, назва-
ли її так тому, що через дзеркала природа за вікном відби-
валася у палаці, створюючи ефект присутності зовнішнього 
світу в інтер’єрах. 

Упродовж майже двох десятиліть збирали приватні май-
нові документи, які допомогли й у відновленні дзеркальної 
зали. Реставраційні роботи тут тривали понад два роки. За-
повідник «Замки Тернопілля» за цей час одержав фінансо-
ву підтримку від Міністерства культури України обсягом по-
над 4 мільйони гривень, а також виграв грант від Посоль-
ства США в Україні на суму 159 тисяч доларів США на від-
новлення дзеркальної зали та реставрацію південної підпо-
рної стіни палацу. 

На відкриття відреставрованої зали приїхали дружина 
Президента Марина Порошенко та посол США в Україні Ма-
рі Йованович.

В одній із частин дзеркальної зали можна оглянути ви-
ставку живопису народного художника України уродженця 
Тернопільщини Івана Марчука «Дорога додому». 

«Молитва за Україну» Івана Фізера
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ПЕРСОНАЛЬНА ВИСТАВ-
КА. У Черкаському обласному 
художньому музеї відкрилася 
персональна виставка заслу-
женого художника України до-
цента Черкаського національ-
ного університету імені Богда-
на Хмельницького Івана Фізе-
ра. Назву виставці дав поліп-
тих «Молитва за Україну», яка 
складається з 28 графічних і 15 
пластичних робіт. Центральну 
арку формують портрети Тара-

са Шевченка, Івана Мазепи та 
Богдана Хмельницького, ниж-
че від яких розгортаються сю-
жети філософсько-образної ін-
терпретації героїчного минуло-
го та сучасності. Вдале допо-
внення твору — вписана в арку 
скульптура ангела, що склав 
руки у молитві.

За словами автора, з огля-
ду на неоголошену війну па-
тріотична тематика стала 
основною для нього впро-
довж останніх п’яти років. За-
галом же Іван Фізер предста-
вив більш як 120 робіт. 

Мистецький захід — сво-
єрідний звіт з нагоди 65-річ-
чя автора, яке він нещодавно 
відзначив. Серед робіт мит-
ця пластика, графіка, а також 
монументальні твори, презен-
товані у фотографіях. 

Іван Фізер — учасник понад 
сотні всеукраїнських та міжна-
родних виставок, має 16 персо-

нальних виставок. Автор нау-
кових статей у фахових видан-
нях та навчально-методичних 
посібниках. Лауреат обласної 
премії імені Данила Нарбута 
та Всеукраїнської премії «Сма-
рагдова ліра» у номінації «Об-
разотворче мистецтво». Автор 
багатьох меморіальних дощок 
і десятків відомих пам’ятників.

Емоційні скульптури митця завжди викликають захоплення у глядачів 

Для художника Івана Фізера шабля — не просто зброя, 
а символ одвічної боротьби нашого народу за волю

Центральна робота персональної виставки 
«Молитва за Україну» відобразила 
усі знакові фігури і символи 
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