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На абітурієнтів 
чекають новації
ІЗ МРІЄЮ ПРО ДИПЛОМ. 2 липня в Україні розпочинається 
вступна кампанія. У Міністерстві освіти і науки розповіли 
про її цьогорічні особливості 

Прем’єр-міністр про публічну й прозору боротьбу  
за наповнення державного бюджету  

«Теплі кредити» 
ефективні влітку 

ОЩАДЛИВІСТЬ. 101 мільйон гривень відшкодувало в черв-
ні Державне агентство з енергоефективності та енергозбере-
ження населенню та ОСББ, які скористалися державною про-
грамою підтримки під час впровадження енергоефективних за-
ходів. Найбільшу суму — 83 мільйони гривень – отримали май-
же 8 тисяч родин, які утеплювали приватні будинки. Понад 17 
мільйонів гривень компенсацій надали 175 ОСББ, які купува-
ли енергоефективні матеріали та обладнання для енергоощад-
них заходів у багатоповерхівках. Ще 850 000 виплачено понад 
130 домогосподарствам, які встановили твердопаливні котли.

Такий механізм допомагає родинам впровадити зазвичай 
недешеві енергоощадні заходи: заміну вікон на енергоефек-
тивні, комплексну термомодернізацію будинку тощо. Особли-
ву потребу тут мають ОСББ, що залучають значні суми на уте-
плення багатоповерхівок заради подальшого зменшення ви-
трат на комунальні послуги.

Від початку дії програми, з жовтня 2014 року, її учасникам 
виплачено 2,1 мільярда гривень компенсацій за «теплими кре-
дитами», повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

9,7% 
становив рівень безробіття в І кварталі 

2018 року. Це на 0,2% менше,  
ніж у попередньому кварталі 

«Контрабандисти 
шукають на мене 

компромати, щоб я 
мовчав, а вони в цей час 

дерибанили. Але 
такого не буде».

Закон діє і відповідно карає 
АЛІМЕНТИ НА ДІТЕЙ. З 

лютого, тобто з набранням 
чинності закону, яким пе-
редбачено покарання за не-
сплату аліментів, на користь 
дітей стягнуто 1,8 мільярда 
гривень аліментів. «Майже 
половину цієї суми було стяг-
нено завдяки застосуванню 
норм і обмежень, передбаче-
них законом. І це найкраща 
демонстрація його дієвості. 
Адже ми від самого початку 
були націлені на конкретний 
результат — забезпечити ді-
тей гідним і щасливим ди-
тинством та примусити бать-
ків підтримувати, зокрема 
й фінансово, своїх нащад-
ків», — поінформувала сус-
пільство заступник міністра 
юстиції з питань виконавчої 
служби Світлана Глущенко.

Завдяки нововведенням 
майже 120 тисяч боржни-
ків з виплати аліментів було 

обмежено у праві виїзду за 
кордон, керування автомо-
білем, користування зброєю 
та полювання. 

Складено 18 849 протоко-
лів про притягнення боржни-
ків до адміністративної від-
повідальності, суди винесли 
1088 постанов про накла-
дення на боржників стягнен-
ня у вигляді суспільно корис-
них робіт. Кошти за оплату 
таких робіт спрямовують на 
ліквідацію заборгованості з 
аліментів, повідомляє прес-
служба Міністерства юстиції.  

Майже 10 тисяч боржників 
оголошено в розшук. Відкри-
то публічний реєстр неплат-
ників аліментів, куди внесе-
но прізвища близько 180 ти-
сяч таких людей.

«Результатом усіх цих кро-
ків стало повернення з по-
чатку року 500 тисячам 
українських дітей 1,8 мільяр-

да гривень аліментів. Це на 
70% більше, ніж за такий са-
мий період 2017 року. На-
ші діти відчули реальну під-
тримку від держави», — зві-
тує фахівець про виконання 
закону.

28 тисяч сімей досягли 
згоди щодо сплати аліментів 
і відкликали виконавчі доку-
менти у зв’язку з відсутніс-
тю претензій до боржника. 
Крім цього, стосовно 33 ти-
сяч дітей погашено заборго-
ваність з аліментів у повно-
му обсязі.

Заступник міністра також 
нагадала, що другий пакет 
законодавчих новацій у ме-
жах ініціативи #ЧужихДітей-
НеБуває спрямовано на по-
силення санкцій для бать-
ків (як чоловіків, так і жінок), 
які не сплачують аліменти, й 
розвиток інституту відпові-
дального батьківства.

Помилування Олега Сенцова  
в обмін на скасування санкцій?

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

#FREE SENTSOV. Гене-
ральний секретар Ради Євро-
пи Турбйорн Ягланд офіційно 
попросив президента РФ Во-
лодимира Путіна помилувати 
незаконно засудженого укра-
їнського режисера Олега Сен-
цова, якого утримують у коло-
нії. Він голодує з 14 травня. Про 
це «Голосу Америки» повідоми-
ли у прес-службі Ради Європи. 
«Документ надіслано, чекаємо 
на офіційне підтвердження ди-
пломатичних каналів Росії», — 
зазначали у прес-службі. 

Нині складно прогнозува-
ти, який ефект дасть прохання 
Ягланда, котрий звернувся до 
Путіна в межах Європейської 
конвенції з прав людини як го-
лова міжнародної організації. 

Прес-секретар Путіна Дмитро 
Пеєсков вже заявив, що  Сен-
цов не може бути помилуваний 
на підставі прохання Генсека 
РЄ з точки зору російського за-
конодавства.  

Проте все ще існує ймовір-
ність, що Москва цинічно вико-
ристає звільнення Олега Сен-
цова у великих торгах з Радою 
Європи, де на кону стоїть безу-
мовне повернення до ПАРЄ де-
легації Держдуми РФ. 

Ось уже майже два роки Ро-
сія шантажує Раду Європи, ви-
магаючи скасування з росій-
ської делегації всіх санкцій у 
ПАРЄ, накладених на неї через 
анексію Криму та воєнну агре-
сію на Донбасі. У хід пішов най-
вагоміший козир — гроші. Мо-
сква офіційно заявила, що не 
платитиме свого внеску до РЄ, 
оскільки не бере участі в сесіях 

ПАРЄ. Адвокатом російських 
інтересів у РЄ виступає сам 
генсек, який заявляє, що Євро-
пі за будь-яку ціну потрібен діа-
лог з Москвою, і закликає де-
путатів асамблеї зняти з росій-
ської делегації санкції.

Настрої асамблеї щодо Росії, 
де проросійське лобі вже запус-
тило механізм зміни регламен-
ту ПАРЄ, які дали змогу обну-
лити всі рахунки росіян, дово-
лі неоднорідні. За інформацією 
«УК», на сьогодні ПАРЄ не го-
тове зняти санкції з депутатів 
Держдуми. Проте у разі поми-
лування Олега Сенцова Путі-
ним у генсека РЄ з’явиться ва-
гомий козир у дискусії про ве-
лике повернення Росії в РЄ. 
Схоже, саме про це Ягланд го-
ворив із Путіним під час остан-
нього візиту генсека до Москви, 
який відбувся минулого тижня. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Втрачені: 
сертифікат інженера-

проектувальника 
(кошторисна справа КС) 

№АР 012764 від 28.12.2016 р. 
та печатку інженера- 

проектувальника на ім’я 
Цибульська Ніна 

Станіславівна 
вважати недійсними.

Втрачене 

посвідчення судноводія 

маломірного судна на ім’я — 

Кузнєцов Іван Олегович 

вважати недійсним.

Державний акт на земельну ділянку: серія ЯЕ №753119 від 
17.09.2009 р., кадастровий номер 1410136600:00:004:0170, зе-
мельна ділянка має площу 0,0633 га, яка розташована: м. До-
нецьк, Калінінський район, вул. Гіпрошахтна, 20, держакт вида-
ний на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом 
№3-1175 від 26.06.2008 р., та зареєстровано в книзі записів  
№ 010914600144; вищевказаний державний акт виданий началь-
ником Управління Держкомзему у місті Донецьку Донецької об-
ласті А.Ф. Мирошниченко, що належить Новосельському Леоніду 
Миколайовичу, вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Покровський районний суд Дніпропетровської області викликає Рябого Григорія Йо-
сиповича, 2 травня 1961 року народження, в судове засідання у справі за заявою Кли-
менко Надії Григорівни, заінтересована особа: Покровський відділ державної реєстра-
ції актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропе-
тровській області, про оголошення фізичної особи померлою, яка призначена до роз-
гляду на 17 липня 2018 року о 08.30 год. та відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
смт Покровське, вул. Дмитра Яворницького, 134 Покровського району Дніпропетров-
ської області. В разі його неявки справу буде розглянуто на підставі наявних матеріа-
лів справи.

Суддя Лукінова К. С.

Ліквідатор ТОВ «Меджестік» — арбітражний керуючий Гонта Оксана Анатоліївна (замовник) оголо-
шує конкурс на визначення організатора аукціону з продажу активів банкрута — ТОВ «Меджестік» (код  
ЄДРПОУ 31304262, пров. Рильський, 6, Шевченківський район, м. Київ, 01034) у справі № 910/4537/14.

Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам: бути юридичною особою; мати досвід прове-
дення аукціонів не менше трьох років; мати технічні можливості для забезпечення продажу активів банкру-
та шляхом проведення аукціону (з урахуванням їх особливостей); сума запропонованої винагороди має бу-
ти найменшою. Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно банкрута, кредиторів 
та замовника.

З метою участі в конкурсі заявники мають подати замовнику в строк до 20 липня 2018 року за адресою: 
вул. Хмельницьке шосе, 2, офіс 502, м. Вінниця, 21036, заяву про участь в конкурсі та документи, що під-
тверджують відповідність встановленим вимогам. Телефон для довідок: (0432)660504.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-

ТЮ «КОМПАНІЯ СІТІБУД» (код 34620110; місцезна-

ходження: 61058, Харківська область, місто Харків, 

провулок Іванівський, будинок 5) ліквідується за рі-

шенням Засновників. Ліквідатор: НЕХОРОШИХ ДМИ-

ТРО МИХАЙЛОВИЧ, зареєстрований за адресою: 

61171, місто Харків, шосе Салтівське, будинок 242, 

квартира 297. Претензії кредиторів приймаються до 

18.08.2018 року на адресу Товариства.

ПОВІСТКА
про виклик

Підозрюваному Марченку Олександру Анатолійовичу, 
13.05.1973 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська 
область, Перевальський район, м. Артемівськ, вул. Сві-
рідова, буд. 1, кв. 10, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України необхідно з’явитися 2 липня 2018 ро-
ку о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу УСБ України в Хар-
ківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2, т. 057-
707-99-74), для відкриття та надання доступу до мате-
ріалів кримінального провадження, а також проведення 
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22014220000000193 від 30.07.2014.

Орджонікідзевський районний суд м. Запо-
ріжжя викликає в судове засідання (проваджен-
ня №335/8559/15-к, 1-кп/335/13/2018) обвинуваче-
ного Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. 
Розваги, 27, кв.19 по кримінальному провадженню  
№ 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1  
ст. 294, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України, яке відбу-
деться 05 липня 2018 року о 09-30 годині за адре-
сою: м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом. 

Суддя Шалагінова А. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрювана Федотова Анжела Едвардівна, 

18.10.1970 р. н., зареєстрована за адресою: Донецька 
обл., м. Донецьк, просп. Красногвардійський, буд. 30-б, 
кв. 30 на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 02.07.2018 у період часу з 09 год. 
00 хв. по 11 год. 00 хв до слідчого відділу 2 управлін-
ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсе-
на, буд. 33, до слідчого Ліпари Дениса Романовича для 
відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінально-
го провадження, вручення Вам письмового повідомлен-
ня про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріа-
лів у кримінальному провадженні № 22018050000000088 
від  05.05.2018 за ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку  
ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Курячий Олександр Сергійович, 

29.03.1988 р.н., зареєстрований у с. Крейдяне Бі-
ловодського району Луганської області, вул. Са-
дова, буд. 21, кв. 1, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 290, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 
27.06.2018 р. о 10.00 год. до слідчого УСБУ у Львів-
ській області Вавричука Н. Я. (м. Львів, вул. С. Банде-
ри, 1, каб. № 115) для вручення вам процесуальних 
документів при здійсненні спеціального досудового 
розслідування, ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження, отримання обвинувально-
го акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному 
провадженні № 22018140000000018, за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 
КПК України.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/1869/17 стосовно Степіної Олени Сергіївни, 06.12.1978 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбачено-
му ст. 297-1 КК України. Обвинувачена Степіна Олена Сергіїв-
на зареєстрована та проживає за адресою: м. Луганськ, вул. 
2-га Кожевна, буд. 93.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський 
районний суд Луганської області викликає Степіну Олену 
Сергіївну в судове засідання, яке відбудеться 05.07.2018 ро-
ку о 14 годині 30 хвилин у залі судових засідань Марківсько-
го районного суду Луганської області за адресою: пл. Собор-
на, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської 
області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі: головую-
чого судді Рукас О. В., суддів Логвіненка Т. Г., Шкирі В. М.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 червня 2018 р. № 501 
Київ

Про внесення зміни до пункту 6 
Положення про порядок надання суб’єктам 

зовнішньоекономічної діяльності 
повноважень на право здійснення експорту, 

імпорту товарів військового призначення  
та товарів, які містять відомості, що 

становлять державну таємницю
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 6 Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньо-

економічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів 
військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну 
таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 
р. № 838 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 839; 2002 р., № 42, ст. 1934; 
2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 60, ст. 2382; 2012 р., № 56, ст. 2254; 2018 р., № 
20, ст. 659), доповнивши його після абзацу двадцять четвертого новим абзацом та-
кого змісту:

«У разі коли суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності передбачає здійснювати ім-
порт товарів за окремими позиціями списку товарів військового призначення, між-
народні передачі яких підлягають державному експортному контролю, не для потреб 
власного виробництва, до зазначених документів додається засвідчена в установле-
ному порядку копія дилерського договору з іноземним виробником товарів за відпо-
відними позиціями, імпорт яких передбачається здійснювати.».

У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий і двадцять шостий вважати відповідно аб-
зацами двадцять шостим і двадцять сьомим.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 червня 2018 р. № 506 
Київ

Про внесення змін до пункту 3  
Порядку використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті для здійснення 
заходів щодо підвищення обороноздатності  

і безпеки держави
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті для здійснення заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки 
держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Перебийніс Леонід Григорович, 24.11.1951 року народження, уродженець м. Гай-
ворін Кіровоградської області, який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
смт Ярова, вул. Підлужна, буд. 72 ж, на підставі ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України 
Вам необхідно з’явитись 06.07.2018, 10.07.2018 та 13.07.2018 на 10 годину до кабінету  
№ 7 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління 
(з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луган-
ській областях за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, буд. 
56а, до старшого слідчого в ОВС Журка Л. Ю., для  проведення слідчих дій за Вашою 
участю у кримінальному провадженні  № 22015040000000036, в якому Ви є підозрю-
ваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 110 КК України. У разі 
неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбаче-
ні ст. 139 КПК України, із можливістю застосування приводу та здійснення подальшо-
го спеціального судового провадження. При наявності поважних причин, що перешко-
джають явці за викликом у визначений строк, Вам необхідно заздалегідь повідомити 
слідчого про причини свого неприбуття за тел. (06264) 3-03-33.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір Олек-

сандрович, 30.05.1995 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: вул. Хіміків, 
буд. 34, кв. 1, м. Калуш Калуського ра-
йону Івано-Франківської області, на під-
ставі ст. 258-3 КПК України вам необхід-
но з’явитися 11.07.2018 р. на 09 год. 30 
хв. до Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 
буд. №11, 2 поверх, зал 21, для розгляду 
кримінального провадження про обвину-
вачення Галецького Федора Олександро-
вича у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Шапортову Станісла-

ву Володимировичу, 16.02.1967 р.н., заре-
єстрованому за адресою: Автономна Рес-
публіка Крим, м. Ялта, вул. Щорса, буд. 20, 
кв. 2, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК 
України вам необхідно з’явитись 05.07.2018 
р. о 10 год. 00 хв. до прокурора відді-
лу військової прокуратури Центрально-
го регіону України Єгжова Р. Д. за адресою:  
м. Київ, вул. Петра Болбочана, буд. 8, 
для вручення обвинувального акта, ви-
конання вимог ст. 290 КПК України, а та-
кож участі в проведенні слідчих та проце-
суальних дій у кримінальному проваджен-
ні №42015060360000293 від 21.07.2015 за 
ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Каховський міськрайонний суд  
Херсонської області, у зв’язку з розгля-
дом кримінального провадження за обви-
нуваченням Іоргова Миколи Васильовича, 
27.01.1981 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258 ч. 3 КК України, викликає 
обвинуваченого — Іоргова Миколу Васи-
льовича. Судове засідання відбудеться 5 
липня 2018 року об 11.00 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської 
області, вул. Мелітопольська, 172, каб.  
№ 27. У разі неявки в судове засідання 
відповідача слухання справи відбудеться 
за його відсутності.

Суддя Г. В. Подіновська

№ 362 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 47, ст. 1700), доповнивши його після аб-
зацу шостого новими абзацами такого змісту:

«створення нових та нарощування існуючих виробничих потужностей для скла-
дання та ремонту боєприпасів, ремонт і модернізацію таких потужностей;

закупівлю, ремонт спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнан-
ня для складання та ремонту боєприпасів.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 16 травня 2018 р. № 488 
Київ

Про затвердження Порядку контролю  
за якістю послуг з харчування особового 

складу Збройних Сил
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок контролю за якістю послуг з харчування особового складу 

Збройних Сил, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 16 травня 2018 р. № 488
ПОРЯДОК 

контролю за якістю послуг з харчування особового складу Збройних Сил 
1. Цей Порядок визначає механізм здійснення органами військового управління 

контролю за якістю послуг із забезпечення харчуванням, харчовими продуктами осо-
бового складу військових частин та військових навчальних закладів Збройних Сил, 
що відповідно до законодавства мають право на забезпечення харчуванням у стаці-
онарних та польових умовах (далі – послуги з харчування), які надаються згідно з 
договорами про закупівлю харчування (далі – договір), укладеними між Міноборо-
ни (далі – замовник) та фізичними і юридичними особами, які надають такі послу-
ги (далі – виконавець).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
якість послуг з харчування – відповідність наданих послуг з харчування вимогам 

договорів, законодавства, стандартів та норм у сфері надання послуг з харчування, 
відповідність харчових продуктів установленим параметрам безпечності та окремим 
показникам якості харчових продуктів;

контрольні заходи – постійні дії з проведення представником замовника комплек-
сних перевірок якості послуг з харчування. Місцем здійснення контрольних заходів 
є військова частина (бригада, полк, група, корабель, окремий батальйон (дивізіон), 
окрема рота), військові установи, організації, військові навчальні заклади Збройних 
Сил (далі – військові частини);

представник замовника – орган військового управління, на якого замовником по-
кладено функції з контролю за якістю харчових продуктів, послуг з харчування;

представник виконавця – визначена виконавцем особа, яка наділена відповідно до 
умов договору правами та обов’язками щодо надання послуг з харчування у визначе-
ній військовій частині та має право підпису відповідних документів;

установа безпечності харчових продуктів та ветеринарії Збройних  
Сил – установа (підрозділ) Збройних Сил, до повноважень якої віднесено виконан-
ня функцій з оцінки ветеринарно-санітарного стану продукції тваринного, рослинно-
го та біотехнологічного походження, яку використовують для забезпечення особово-
го складу Збройних Сил.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі Укра-
їни «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

3. Контроль за якістю послуг з харчування здійснюється відповідно до вимог, ви-
значених законодавством та договорами.

4. Контрольні заходи включають в себе комплексні перевірки:
якості готових страв та дотримання технології їх приготування;
санітарного стану об’єктів продовольчої служби (продовольчих складів, овочес-

ховищ, їдалень, пекарень, підсобних господарств тощо);
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів під час постачання, 

освіження та зберігання;
відповідності даних накладних фактично поставленим харчовим продуктам;
відповідності харчових продуктів, що використовуються для надання послуг з хар-

чування на підставі договорів, вимогам нормативних документів;
порядку зберігання харчових продуктів на продовольчому складі та у виробни-

чих приміщеннях;
якості харчових продуктів та дотримання встановлених норм харчування;
порядку освіження харчових продуктів;
дотримання вимог здійснення санітарних заходів під час кулінарної обробки хар-

чових продуктів, приготування і роздачі готової їжі;
дотримання вимог здійснення санітарних заходів під час утримання їдалень, скла-

дів, овочесховищ;
своєчасного проходження медичного обстеження обслуговуючого персоналу, 

який задіяний у наданні послуг з харчування;
використання і утримання виконавцем військового майна та його обслуговування 

відповідно до експлуатаційної документації, зазначеної в договорі.
5. Контрольні заходи за якістю послуг з харчування здійснюються представником 

замовника у присутності представників виконавця та військової частини.
6. Якщо під час здійснення контрольного заходу за результатами оцінки пред-

ставника замовника існує обґрунтована підозра або встановлено, що харчовий про-
дукт або інший об’єкт контрольних заходів є небезпечним чи непридатним до спожи-
вання та використання, зразок такого продукту відбирається у трьох екземплярах у 
встановленому порядку з подальшим направленням до установи безпечності харчо-
вих продуктів та ветеринарії Збройних Сил для проведення досліджень, передачі за 
актом у присутності представника виконавця на зберігання до військової частини як 
контрольного зразка та передачі за актом представнику виконавця.

Обіг зазначеного харчового продукту або іншого об’єкта контрольних заходів тим-
часово припиняється представником замовника на період проведення досліджень 
до отримання протоколів лабораторних випробувань строком не більш як на 15 ка-
лендарних днів, а харчових продуктів молочної групи – не більш як на п’ять кален-
дарних днів.

У разі коли в результаті проведення лабораторних досліджень підозру щодо не-
безпечності харчового продукту не підтверджено в день отримання протоколів ви-
пробувань, тимчасове припинення обігу харчового продукту скасовується представ-
ником замовника, про що негайно інформується виконавець.

У разі коли в результаті лабораторних досліджень підозру щодо небезпечності 
харчового продукту підтверджено, такий харчовий продукт повинен бути переміще-
ний виконавцем за межі території військової частини протягом одного календарно-
го дня.

Виконавець передає в установленому порядку в присутності представника замов-
ника отриманий зразок до незалежної уповноваженої лабораторії для проведення 
досліджень.

7. Під час здійснення контрольних заходів виконавець надає технологічні карти 
для контролю за якістю харчових продуктів, співвідношенням компонентів та дотри-
манням процесів приготування готових страв.

8. Під час здійснення контрольних заходів може проводитися фото- та (або) ві-
деозйомка.

9. Результати здійснення контрольних заходів оформляються актом, який підпи-
сується представником замовника, представником виконавця, залученими до їх здій-
снення, та подається командирові (начальникові) військової частини на підпис.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Шановні вантажовідправники, вантажоодержувачі та експедитори!

Відповідно до рішень, прийнятих правлінням ПАТ «Укрзалізниця» 15.06.2018, вводяться в дію оновлені ставки плати за 
використання власних вагонів перевізника ПАТ «Укрзалізниця», плати за користування вагонами перевізника ПАТ «Укрза-
лізниця» за межами України та коефіцієнти порожнього пробігу.

Крім того, звертаємо увагу, що Правлінням ПАТ «Укрзалізниця» прийнято рішення про застосування Тдод у формулах 
пункту 3.2 договору.

Ставки плати за використання власних вагонів перевізника ПАТ «Укрзалізниця» (Спл) та плати за користування  
вагонами перевізника ПАТ «Укрзалізниця» за межами України

№ Тип вагонів
Ставка без ПДВ,    

  грн./ добу
Ставка з ПДВ,              

грн./ добу 
1 2 3 4
1 Обкотишовоз 756 907,2

2

Напіввагон, вагон переобладнаний та модернізований у напіввагон з нумерацією в інтерва-
лах 3225968-3226499, 9068000-9069998, 9080000-9080198, 9080200-9080398, 9080400-9080998, 
9081000-9081998, 9090000-9091999, 9628890-9628898, 9628900-9628998, 9629000-9629998, 
9639000-9639998, що починається на 969 та хопер-напіввагон умовного типу 5982

600 720,0

3
Думпкар,
хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, спеціалізований вагон для проїзду бригад  
супроводження з нумерацією на «1»

997 1196,4

4 Цементовоз 577 692,4
5 Мінераловоз 771 925,2
6 Зерновоз, вагон для перевезення борошна умовного типу 972 713 855,6
7 Автомобілевоз 786 943,2
8 Платформа універсальна, переобладнана та модернізована платформа умовних типів 915, 968, 969 449 538,8
9 Платформа фітингова 456 547,2

10 Платформа-лісовоз 435 522,0
11 Цистерна, переобладнана та модернізована цистерна умовних типів 932 та 5970 570 684,0

12 Критий вагон, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960, рефрижераторні вагони-термоси 
умовного типу 800 та 5800

681 817,2

Коефіцієнти порожнього пробігу

Тип рухомого складу Кількість
од.

Коеф. порожнього
пробігу (дов. 6804)

Частка
од.

Кпп
розрахун-

ковий
1 2 3 4 5 6

Напіввагон (ПВ) 13103
Кпппв

0,56 0,9
0,55

Напіввагон глуходонний (Глд) 1497 0,46 0,1
Криті (Кр) 1015

Кппкр

0,62 0,8
0,67Криті (Крф) 98 0,8 0,08

Криті (Кр138) 159 0,81 0,13
Універсальні платформи (Пл) 544 Кпппл 0,72 1 0,72
Транспортери (Трн) 4 Кпптрн 1,79 1 1,79
Цистерни (Цс) 774

Кппцс
0,72 1

0,72
Цистерни (Цс8) 1 2,44 0
Рефрижераторні секції (Рф) 13 Кппрф 1,26 1 1,26
Зерновози (Зрв) 5394 Кппзрв 0,87 1 0,87
Фітингові платформи (Фтг) 2174 Кппфтг 0,02 1 0,02
Думпкари (Дмк) 120 Кппдмк 1,22 1 1,22
Мінераловози (Мнв) 245 Кппмнв 1,04 1 1,04
Цементовози (Цмв) 1457 Кппцмв 0,76 1 0,76
Обкотишовози (Окв) 940 Кппокв 0,85 1 0,85
Інші* (Пр) 1460

Кппінш

1,02 1
1,02Термоса (Трм) 0 0 0

Автомобілевози (Стк) 0 0 0

* хопер-дозатор умовних типів 302 та 304, платформи переобладнані та модернізовані умовних типів 915, 968, 969, цис-
терни переобладнані та модернізовані умовних типів 932 та 5970, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-ну Кравцову Єгору Миколайовичу, який зареєстро-

ваний за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Гоголя, 20/8; останнє місце проживання: Луганська об-
ласть, м. Лисичанськ, вул. В.Сосюри, буд. 357, кв. 31, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 необхідно з’явитися 2 липня 2018 
року о 09 год. у каб. № 105 до управління з розслідування 
злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Ге-
неральної прокуратури України за адресою: Україна, Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, буд. 27, 
93400, для допиту та проведення інших процесуальних дій у 
кримінальному провадженні  № 42018000000000878 за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 
258, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України як підозрюваному.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-

рання;
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 трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості 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.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-

лий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК 
України порядку викликаний (зокрема, наявне підтверджен-
ня отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з 
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього на-
кладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 
відповідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи су-
довий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обви-
нуваченим та оголошення його у міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.
Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п № 42018000000000878
Генеральної прокуратури України                              Г. Маілян

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-ну Тарубарову Сергію Олександровичу, відома адре-

са реєстрації: Україна, Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Ватутіна, 46, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 необ-
хідно з’явитися 2 липня 2018 року о 14.00 год. до управлін-
ня з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупо-
ваних територіях, Генеральної прокуратури України за адре-
сою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Богдана Ліщини, 27, каб. №105, для допиту та проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42018000000000820 за ознаками кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 438 КК Украї-
ни як підозрюваному. 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування пока-

рання;
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 трива-

лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості 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.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпі-

лий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК 
України порядку викликаний (зокрема, наявне підтверджен-
ня отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з 
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин 
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього на-
кладається грошове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого, прокурора; — від 0,5 до 2 розмірів мі-
німальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї стат-
ті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть 
відповідальність, встановлену законом.

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи су-
довий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 
поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обви-
нуваченим та оголошення його у міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.
Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п № 42018000000000820
Генеральної прокуратури України                           Г. С. Маілян

Державна спеціалізована фінансова установа 
«Державний фонд сприяння молодіжному житло-
вому будівництву» повідомляє про прийняття прав-
лінням рішення від 11.06.2018, протокол № 56, про 
припинення діяльності Регіонального управління в 
Автономній Республіці Крим Державної спеціалізо-
ваної фінансової установи «Державний фонд спри-
яння молодіжному житловому будівництву» (код  
ЄДРПОУ 25627303, місцезнаходження: 54029, Мико-
лаївська обл., місто Миколаїв, вулиця Робоча, буди-
нок 2, корпус А, офіс 506А) шляхом реорганізації — 
приєднання до Миколаївського регіонального управ-
ління Державної спеціалізованої фінансової устано-
ви «Державний фонд сприяння молодіжному житло-
вому будівництву» (код ЄДРПОУ 23625524, місцез-
находження: 54015, Миколаївська обл., місто Мико-
лаїв, вулиця Робоча, будинок 2-А, офіс 507).

Голова комісії з припинення діяльності Регіональ-
ного управління в Автономній Республіці Крим Дер-
жавної спеціалізованої фінансової установи «Дер-
жавний фонд сприяння молодіжному житловому бу-
дівництву» — Кошеленко Сергій Григорович.

Вимоги кредиторів Регіонального управління в Ав-
тономній Республіці Крим Державної спеціалізова-
ної фінансової установи «Державний фонд сприян-
ня молодіжному житловому будівництву» у процесі 
припинення його діяльності приймаються в письмо-
вому вигляді за адресою: 54029, Миколаївська обл., 
місто Миколаїв, вулиця Робоча, будинок 2, корпус А, 
офіс 506А, протягом двох місяців з дня публікації по-
відомлення про припинення його діяльності шляхом 
реорганізації (приєднання).

Телефони для довідок: 275 72 00, 270 64 55.

Коструба Ігор Миколайович, 27.09.1972 р.н., за-
реєстрований: м. Яворів, вул. Маковея, буд. 74, 
кв. 2, останнє відоме місце проживання: м. Львів, 
вул. Шевченка, буд. 338, кв. 16, відповідно до ви-
мог ст.ст. 134, 135, 137, 297-1, 297-5 КПК Украї-
ни, викликається 26 липня 2018 року на 14 год. 30 
хв. до Стрийського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Стрий, вул. Шевченка, 89, зал № 2, для учас-
ті як обвинувачений у судовому засіданні в спеці-
альному судовому провадженні, у кримінально-
му провадженні відносно Коструби Ігоря Микола-
йовича за обвинуваченням у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1  
ст. 366 КК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК Укра-
їни, обвинувачений зобов’язаний прибути за викли-
ком суду, а в разі неможливості прибути за викли-
ком у призначений строк – заздалегідь повідомити 
про це суд.

Статтею 323 КПК України передбачені наслідки не-
прибуття обвинуваченого.

За наявності таких обставин за клопотанням про-
курора, до якого додаються матеріали про те, що об-
винувачений знав або повинен був знати про роз-
почате кримінальне провадження, суд постановляє 
ухвалу про здійснення спеціального судового прова-
дження стосовно обвинуваченого.

Участь захисника у спеціальному судовому прова-
дженні обов’язкова.

Головуючий суддя Янко Б. Я.

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що в провадженні суду знаходиться 
кримінальне провадження № 42014160690000022 за обвинуваченням ПЛОТНИЦЬКОГО ІГОРЯ ВЕНЕДІКТО-
ВИЧА, 24 червня 1964 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України, ПАТРУ-
ШЕВА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 8 грудня 1967 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 
ст. 258, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, ГУРЕЄВА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА, 13 
липня 1960 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Обвинувачені: ПЛОТНИЦЬКИЙ ІГОР ВЕНЕДІКТОВИЧ, 24 червня 1964 року народження, ПАТРУШЕВ АН-
ДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 8 грудня 1967 року народження, та ГУРЕЄВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, 13 липня 
1960 року народження, викликаються в судове засідання, яке відбудеться в залі судових засідань Красно-
гвардійського районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 77-Б, о 13.30 годи-
ні 3 липня 2018 року.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачені вважаються повідомленими про час і місце розгля-
ду справи. У разі неявки ПЛОТНИЦЬКОГО ІГОРЯ ВЕНЕДІКТОВИЧА, ПАТРУШЕВА АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 
ГУРЕЄВА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА справу буде розглянуто за їхньої відсутності.

Суддя Д. Ю. Григоренко

Оголошення орендодавця — Інститут історії України НАН України про намір передати в оренду державне майно
№
п.
п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач  
(назва, юридична 
адреса, телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заявки про оренду
Найменування 
та місцезнахо-
дження об’єкта 

оренди

Ціна, грн. 
без ПДВ

Загаль-
на площа, 

кв. м

Вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн.

Макси- 
мально мож-
ливий строк 

оренди

Мета  
використання

Інші умови

1 Національна  
Академія наук 
України

Інститут історії України 
НАН України: 01001,  
м. Київ,  
вул. Грушевського, 4, 
тел. (044)2796362

Нежитлові  
приміщення на 2 
пов. 01001,  
м. Київ вул. Гру-
шевського, 4 

18621,33  148,2  3192228 3 роки Розміщення гро-
мадської орга-
нізації на пло-
щі, що не викор. 
для підприємни- 
цької діяльності 

Здійснення 
ремонту  
приміщення

2 Національна  
академія наук 
України

Інститут історії України 
НАН України 01001,  
м. Київ,  
вул. Грушевського, 4  
тел. (044)2796362

Нежитлове при-
міщення №629 
на 6-му поверсі

 1499,99  19,6 450016 3 роки Розміщення ви-
давництва друко-
ваних зас. масо-
вої інформації та 
видавничої про-
дукції, що вид. 
укр. мовою 

Видання  
наукових 
праць 

Заяви про оренду приміщення приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01001, м. Ки-
їв, вул. Грушевського, 4. Інститут історії України НАН України. Додаткова інформація за тел. (044) 279-63-62, 278-78-16.

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
інформує про введення в дію з 01.07.2018 року роздрібних тарифів на електричну енергію на 3 квартал 2018 року  

на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють  
або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження

Групи споживачів Тариф коп. за 1 кВт•год спожитої електроенергії, без ПДВ
1 клас 2 клас

Для всіх груп споживачів, крім населення та населених пунктів 159,334 176,197
Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, денний,  
напівпіковий, піковий) та всіх сезонів установлюються такі тарифні коефіцієнти відповідно до постанови НКРЕКП України  
від 20.12.2001 № 1241 із змінами:

Період часу нічний денний напівпіковий піковий 
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,35 1,35 - -
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти 0,25  - 1,02 1,8
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, діють відповідно до постанови НКРЕКП України від 26.02.2015 № 220.
Тариф на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій, діють відповідно  
до постанови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (із змінами згідно з постановою НКРЕКП від 24.11.2016 №2021).
За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки  населення та споживачів, прирівняних 
до населення, проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами, у відповідності до постанови  
НКРЕ України від 23.04.2012 № 498 (із змінами):

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження 
енергосистеми;
повний тариф в інші години доби.

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу

1,5 тарифу в години максимального навантаження  
енергосистеми
повний тариф у напівпіковий період
 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження 
енергосистеми.

Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом на основі таких даних:
Прогнозна оптова ринкова ціна на 3 квартал 2018 р., грн  
за 1 МВт·год (без ПДВ)

1586,69 Постанова НКРЕКП від 28.12.2017 №1513

Прогнозована середня закупівельна ціна, грн за 1 МВт·год  
(без ПДВ)

1545,66 Розрахунок згідно з постановою                    
НКРЕ від 13.04.2017 №512  

Економічні коефіцієнти норматив-
них технологічних витрат електричної 
енергії (відносні одиниці)

I клас напруги                             0,0086
Постанова НКРЕКП від 13.03.2018 №305 II клас напруги                    0,0246

Тарифи на розподіл електричної  
енергії грн/МВт·год (без ПДВ)

I клас напруги                             18,49

Постанова НКРЕКП від 24.01.2018 №73
II клас напруги                    147,80

Тарифи на постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом,  
грн/МВт·год (без ПДВ)

I група споживачів                             15,78
II група споживачів                78,88
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018314299)

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- 

корисні копалини загальнодержавного значення) Грушівського родо-
вища (за винятком Сусолівського блоку) згідно спеціального дозволу 
№1796 від 24.03.1999 року. Метод розробки родовища — на виснажен-
ня, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спожи-
вання газ природний. Роботи на ділянці надр буде здійснювати струк-
турний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазви-
добування». 

Грушівське родовище (за винятком Сусолівського блоку) розташо-
вано в межах Дрогобицького району Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 33,8 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Грушівському родовищу (за винятком Сусолівсько-
го блоку) обліковують на Державному балансі корисних копалин Укра-
їни).

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

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

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

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

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

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

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Подовження терміну дії спеціального дозволу №1796 від 24.03.1999 

року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, конденсат — корисні копалини загальнодержавного значення) 
Грушівського родовища (за винятком Сусолівського блоку), 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 опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 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 обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у то-
му числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 23 липня 2018 року о 13:00 
годині у приміщенні Reikartz Дворжец Львів, м. Львів, вул. Городоць-
ка, 107.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля 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 природ-
них ресурсів України, 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
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 ар-

кушах. 
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 2 липня 2018 р.:

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

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, кон-
тактна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: 0322343127.

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018315313)

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, супутні ком-

поненти: етан, пропан, бутани- корисні копалини загальнодержавно-
го значення) Залужанського родовища (горизонти ВД-13-НД-9) згідно 
спеціального дозволу №1786 від 16.03.1999 року. Метод розробки ро-
довища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — під-
готовлений до споживання природний газ. Роботи на ділянці надр буде 
здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобуван-
ня» АТ «Укргазвидобування». 

Залужанське родовище розташовано в межах Самбірського району 
Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 37,2 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Залужанському родовищу (горизонти ВД-13-НД-9) 
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 діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Подовження терміну дії спеціального дозволу №1786 від 16.03.1999 

року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Залужанського родовища (горизонти ВД-
13-НД-9), 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 опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 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 обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у то-
му числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 23 липня 2018 року о 09:00 
годині у приміщенні Reikartz Дворжец Львів, м. Львів, вул. Городоць-
ка, 107.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля 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 природ-
них ресурсів України, 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
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 235 ар-

кушах. 
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 2 липня 2018 р.:

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

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, кон-
тактна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: 0322343127.

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018315309)

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- 

корисні копалини загальнодержавного значення) Летнянського родо-
вища (горизонти НД-10, НД-11, НД-12а, НД-12б, НД-13, НД-14, НД-
15а, НД-15б, НД-16 та N1ht-Mz) згідно спеціального дозволу №1806 
від 25.03.1999 року. Метод розробки родовища — на виснаження, ре-
жим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання 
газ природний, конденсат. Роботи на ділянці надр буде здійснювати 
структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укр-
газвидобування». 

Летнянське родовище розташовано в межах Дрогобицького та 
Стрийського районів Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 47,81 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Летнянському родовищу (горизонти НД-10, НД-11, 
НД-12а, НД-12б, НД-13, НД-14, НД-15а, НД-15б, НД-16 та N1ht-Mz) об-
ліковують 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 діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Подовження терміну дії спеціального дозволу №1806 від 25.03.1999 

року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, конденсат — корисні копалини загальнодержавного значення) 
Летнянського родовища (горизонти НД-10, НД-11, НД-12а, НД-12б, 
НД-13, НД-14, НД-15а, НД-15б, НД-16 та N1ht-Mz), 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 опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 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 обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у то-
му числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 23 липня 2018 року о 15:00 
годині у приміщенні Reikartz Дворжец Львів, м. Львів, вул. Городоць-
ка, 107.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля 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 природ-
них ресурсів України, 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
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 221 ар-

куші. 
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 2 липня 2018 р.:

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

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, кон-
тактна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: 0322343127.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018322380)

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 — корисна 

копалина загальнодержавного значення) Свидницького родовища згід-
но спеціального дозволу №1793 від 24.03.1999 року. Метод розробки 
родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — 
підготовлений до споживання природний газ. Роботи на ділянці надр 
буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидо-
бування» АТ «Укргазвидобування». 

Свидницьке родовище розташовано в межах Яворівського району 
Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 55 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

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

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Подовження терміну дії спеціального дозволу №№1793 від 

24.03.1999 року на користування надрами видобування вуглеводнів 
(газ природний — корисна копалина загальнодержавного значення) 
Свидницького 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 опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 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 обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у то-
му числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 23 липня 2018 року об 
11:00 годині у приміщенні Reikartz Дворжец Львів, м. Львів, вул. Го-
родоцька, 107.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля 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 природ-
них ресурсів України, 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
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 251 ар-

куші. 
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 2 липня 2018 р.:

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

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, кон-
тактна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: 0322343127.

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018316319)

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 — корисна 

копалина загальнодержавного значення) Опарського родовища (гори-
зонти ВД-13, НД-3, НД-4, НД-9) згідно спеціального дозволу №1809 від 
25.03.1999 року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим 
— газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ 
природний. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний під-
розділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Опарське родовище розташовано в межах Дрогобицького району 
Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 47,0 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Опарського родовища (горизонти ВД-13, НД-3,  
НД-4, НД-9) 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 діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Подовження терміну дії спеціального дозволу №1809 від 25.03.1999 ро-

ку на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природний 
— корисна копалина загальнодержавного значення) Опарського родо-
вища (горизонти ВД-13, НД-3, НД-4, НД-9), 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 опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 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 обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у то-
му числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 23 липня 2018 року о 17:00 
годині у приміщенні Reikartz Дворжец Львів, м. Львів, вул. Городоць-
ка, 107.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля 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 природ-
них ресурсів України, 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
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 230 ар-

кушах. 
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 2 липня 2018 р.:

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

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, кон-
тактна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: 0322343127.

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018316320)

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, кон-

денсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини 
загальнодержавного значення) Опішнянського родовища згідно спе-
ціального дозволу №2387 від 21.02.2001 року. Метод розробки родо-
вища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — під-
готовлений до споживання газ природний, нафта, конденсат. Роботи 
на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Опішнянське родовище розташовано в межах Зіньківського, Дикан-
ського та Котелевського районів Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 31,39 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

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

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Подовження терміну дії спеціального дозволу №2387 від 21.02.2001 ро-

ку на користування надрами видобування вуглеводнів (нафта, газ при-
родний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корис-
ні копалини загальнодержавного значення) Опішнянського родови-
ща, що видає Державна служба геології та надр України. Закон Украї-
ни «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 опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 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 обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у то-
му числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 19 липня 2018 року о 16:00 
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 до-
вкілля 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 природ-
них ресурсів України, 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
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 231 ар-

куші. 
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 2 липня 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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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +15  +20 +25  +30
Житомирська +14  +19 +24  +29
Чернігівська +15  +20 +25  +30
Сумська +15  +20 +25  +30
Закарпатська +11  +16 +21  +26
Рівненська +13  +18 +22  +27
Львівська +11  +16 +20  +25
Івано-Франківська +11  +16 +20  +25
Волинська +11  +16 +21  +26
Хмельницька +13  +18 +22  +27
Чернівецька +11  +16 +20  +25
Тернопільська +12  +17 +21  +26
Вінницька +14  +19 +24  +29

Oбласть Нiч День

Черкаська +15  +20 +27  +32
Кіровоградська +18  +23 +28  +33
Полтавська +18  +23 +27  +32
Дніпропетровська +18  +23 +29  +34
Одеська +21  +26 +29  +34
Миколаївська +21  +26 +30  +35
Херсонська +21  +26 +31  +36
Запорізька +21  +26 +31  +36
Харківська +19  +24 +29  +34
Донецька +21  +26 +31  +36
Луганська +21  +26 +31  +36
Крим +21  +26 +31  +36
Київ +18  +20 +28  +30
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Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 3 липня 2018 року

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: база 
відпочинку «Металлург», від 04.12.2013 р., серія та номер бланка 
САС 944819, яка знаходиться за адресою: Донецька обл., Першо-
травневий р-н, смт Ялта, вулиця Нахімова, буд. 33, видане Реєстра-
ційною службою Першотравневого районного управління юстиції 
в Донецькій області, на підставі рішення про державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) від 04.12.2013 р., індек-
сний номер 8645810, видано державним реєстратором Будика К. І., 
на ім’я ПАТ «Донецький металопрокатний завод», вважати недій-
сним у зв’язку з втратою.
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Пам’ятаємо жертв 
катівень НКВС

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

НЕ ЗАБУДЕМО! 77 років тому, коли розпочалася війна між 
нацистською Німеччиною та Радянським Союзом, у перші її 
дні в тюрмах Західної України НКВС закатував десятки ти-
сяч українських патріотів. Лише в поселенні Саліна, що біля 
міста Добромиль Старосамбірського району, енкаведисти за-
мордували та скинули в місцеву соляну шахту понад три тися-
чі в’язнів Перемишльської тюрми, жителів округу Перемишля, 
Нижанкович, Добромиля.

Уже майже 30 років останньої неділі червня тут вшановують 
їхню пам’ять. На соляному шибі, куди скидали вбитих ув’яз-
нених, встановили пам’ятний знак жертвам НКВС. Біля нього 
відправили панахиду по невинно убієнних. «Україна буде не-
залежна лише тоді, коли перебуватиме у Європейському спів-
товаристві, — зазначив, зокрема, голова Львівської облдерж-
адміністрації Олег Синютка. — Це гарантія того, що такі траге-
дії, як у Саліні, не повторяться ніколи. Мусимо приходити в та-
кі місця, щоб розуміти та відрізняти правду від брехні, біле від 
чорного».

Узагалі заходи в Добромилі, за інформацією прес-служби 
ОДА, розпочалися поминальною панахидою під стінами колиш-
ньої тюрми НКВС у цьому місті. Відтак її учасники пройшли пі-
шою ходою до урочища Саліна, поклавши дорогою квіти до мо-
гили жертв НКВС у Добромильській тюрмі на міському цвинтарі.

Традиційне віче вшанування пам’яті політичних в’язнів, яких 
замордували енкаведисти в тюрмах у червні 1941 року, відбу-
лося й у Львові біля меморіалу жертвам комуністичних злочи-
нів. Участь у заході взяли представники влади та громадськість.

Липень косить і жне, 
відпочити не дає
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Вранішня купальська роса — на врожай 
городини, дощ — на вологу осінь, зоряна ніч — на врожай грибів

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Цьогорічний перший мі-
сяць літа видався ще-

дрим на тепло і скупим на 
вологу. Щоправда, тра-
диційно більшість корот-
кочасних грозових дощів 
пройшла у західному ре-
гіоні. Проте це не позначи-
лося негативно на врожаї 
ранньої садовини та горо-
дини. Рясно вродили полу-
ниця, черешня, абрикоси. 
Пощастило з червневим 
медозбором пасічникам: 
ріпак, акація і липа раду-
вали крилатих трудівниць 
буйноцвітом. 

На другий місяць лі-
та припадає відповідаль-
на пора заготівлі сіна, до-
зрівання колосових і по-
чаток жнив у південних 
областях. «Липень ко-
сить і жне, відпочити не 
дає», — стверджує народ-
не прислів’я. Оскільки у 
полі й городі о цій порі ро-
боти непочатий край, то й 
свят небагато. Неперехід-
ними з давніх-давен збе-
реглися: Горпини Купаль-
ної (6), Івана Купайла (7), 
святих апостолів Петра і 
Павла (12), Кирика-Вітро-
гона (28). 

Готуватися до велелюд-
ного свята Івана Купай-
ла починають напередодні. 
Господарі прикрашають 
обійстя і світлиці гілками 
верби, ясена, липи, польо-
вими й культурними кві-
тами. На Горпини тради-
ційно заготовляють цілю-
щі трави й коріння. Вва-
жають, що зібрані цього 
дня розрив-трава, брат-і-
сестра, чорнобиль, ведме-
же вушко, валеріана й лі-
карська ромашка мають 
цілющу силу. Настоями 
трав користуються під час 
банних і ванних процедур. 
Далеко за межами Укра-
їни нині відомі наші фіто-
терапевти Євген Товстуха 
з Яготина і киянка Наталія 
Земна, які зробили неоці-
ненний внесок у науковий 
розвиток цієї галузі меди-
цини. 

Івана Купайла — най-
яскравіше молодіжне свя-
то і в наш час. Традиційно 
у містах і селах його про-
водять на берегах озер, 
ставків, річок, біля ри-
туальних вогнищ. Пісні й 
танці, жартівливі розваги 
тривають до півночі. Юна-
ки й дівчата, взявшись за 
руки, стрибають через во-
гонь. Це своєрідний обряд 
очищення від хвороб, зміц-
нення сил і здоров’я. За-
вершується свято роман-
тичним ритуалом з віноч-
ками, що їх дівчата пуска-
ють на воду. На кожному з 
них горить свічечка долі. 

Що далі попливе віночок і 
довше горітиме свічечка, 
то довшим і щасливішим 
буде життя дівчини. 

Існує легенда про квіт-
ку папороті, яка розквітає 
у ніч на Івана Купайла. Ко-
му пощастить побачити цю 
мить, тому відкриються 
таємниці захованих скар-
бів. У далекому дитинстві 
я й двоє моїх друзів Пав-
ло й Іван Дубинчуки опів-
ночі справді побачили, як 
цвіте папороть. Над її роз-
кішним кущем, що ріс у їх-
ньому саду, літав рій жуч-
ків-світлячків. Багатіями 
ніхто з нас не став.

Вранішня купальська 
роса — на врожай городи-
ни. Дощ — на вологу осінь. 
Зоряна ніч — на врожай 
грибів. Ці народні прикме-
ти можна перевірити. Дав-
но записую спостережен-
ня до нотатника. Більшість 
із таких народних прогно-
зів збувається.

Петра і Павла — остан-
нє релігійне свято перед 
початком жнив. Цього дня 
господині випікають жит-
ній хліб і освячують його 
у храмі — «на добро й до-
статок до нового врожаю». 
Завершився Петрівський 
піст. Починаються м’яс-
ни ці, які тривають до Ма-
ковія (14 серпня). Спожи-
вання скоромної їжі в пе-
ріод літнього та зимово-
го сонцестояння, ймовірно, 
пов’язане з необхідністю 
стимуляції обмінних про-
цесів в організмі. Тради-
ційні в цей час страви го-
лубці, м’ясо тушковане з 
капустою, іншою городи-
ною. З молочних страв ко-
рисні кисляк, сир, сметана. 

«Петро з Павлом день 
зменшили, спеки додали», 
«Від Петра красне літо по-
чинається», «Ішли до Пе-
тра, тепер до Різдва», «На 
Петра і Павла дощ — жито 
як хвощ» — такими при-
казками характеризує на-
родна мудрість це релігій-
не свято. Вони також вка-
зують на своєрідні при-
кмети, що їх залишили 
нам спостережливі праді-
ди.

Свято Кирика Вітрого-
на (28 липня) за давнім ка-
лендарем вважається се-
рединою літа. Ще з до-
християнських часів люди 
його вшановували, «щоб 
ні вітер, ні хмари, ні блис-
кавки, ні градобій не за-
вдали шкоди збіжжю, ху-
добі та обійстю». Цього дня 
по господарству можна ви-
конувати будь-яку робо-

ту. Не варто лише працю-
вати коло сіна — накличе-
те вітряну погоду. Мабуть, 
за цією прикметою свято і 
отримало назву. Відзнача-
ють старі люди свято вітру 
ще й тому, що він нерід-
ко добрий помічник у гос-
подарській діяльності: ту-
жавіє ниву, запилює са-
ди і збіжжя, у давні часи 
обертав вітряки млинів, а 
в наш час виробляє деше-
ву екологічно чисту елек-
троенергію. 

Усе природа дає люди-
ні для існування на плане-
ті. А чи дає людина спра-
ведливу оцінку своїм ан-
типриродним діям у по-
всякденному житті? Над 
цим питанням слід замис-
люватися не лише під час 
глобальних катаклізмів, а 
й під час виникнення ру-
котворних нищівних воєн.

НАШ КАЛЕНДАР

1 липня —  День архітектури України; День Військово-Мор-
ських сил Збройних сил України; День праців-
ників морського та річкового флоту

4 липня —  День поліції України; День судового експерта
7 липня —  День працівників природно-заповідної служби; 

Міжнародний день кооперативів; Різдво свято-
го Іоанна-Хрестителя — Свято Івана Купайла

8 липня — День родини; День рибалки
11 липня — Всесвітній день народонаселення
15 липня —  День українських миротворців; День працівни-

ків металургійної та гірничодобувної промисло-
вості; Всесвітній день навичок молоді

16 липня — День бухгалтера
18 липня — Міжнародний день Нельсона Мандели
28 липня —  День хрещення Київської Руси-України; Всесвіт-

ній день боротьби із захворюванням на гепатит
29 липня —  День Сил спеціальних оперативних дій Зброй-

них сил України; День працівників торгівлі
30 липня —  Міжнародний день дружби; Всесвітній день бо-

ротьби з торгівлею людьми

Головна подія липня — сінокос — має свої правила і ритуали


