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Зіпсований відпочинок
ГОСТРА ТЕМА. Кричуща хронічна затримка туристських 
рейсів відбувається з вини операторів турів  
та авіакомпаній, що мають застарілий парк машин

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Останнім часом в Укра-
їні поширена практи-

ка затримки рейсів літаків 

з різних країн, які достав-
ляють туристів. Нині най-
більше страждають відпо-
чивальники, які не можуть 
повернутися додому з Ту-
нісу. Також на слуху про-

блеми вильоту з україн-
ських аеропортів.

Наші співвітчизники про-
водять в очікуванні від кіль-
кох годин до кількох днів, що 
є неабиякою ложкою дьог-

тю в позитивних враженнях 
про відпочинок. Тож спра-
ведливо нарікають на 
неподобство, якого не-
має в цивілізованих 
країнах. 

Прем’єр-міністр про те, що соціальні стандарти 
підвищуватимуть зі зростанням економіки

Абітурієнти готуються  
до вступної кампанії

ОСВІТА. Учора в Україні розпочалася реєстрація електрон-
них кабінетів абітурієнтів, яка триватиме до 25 липня. Про це 
повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки. Подання 
електронних заяв на вступ до вищих навчальних закладів роз-
почнеться 12 липня і триватиме до 26 липня. 

Цього року заяви в електронній формі можуть подавати 
вступники на бакалавра, магістра медичного, фармацевтично-
го, ветеринарного спрямування, а також молодшого спеціаліс-
та на базі 11 класів, йдеться в повідомленні. Для реєстрації по-
трібно зайти на сторінку за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/  та 
надати всю вказану на ній  інформацію.

Як раніше повідомляла міністр освіти Лілія Гриневич, на бю-
джетну форму навчання можна буде подати сім заяв на чоти-
ри спеціальності. Кількість заяв на навчання за контрактом не-
обмежена. Також очільниця Міносвіти наголосила, що для реє-
страції в електронному кабінеті неможливо скористатися елек-
тронними адресами російських провайдерів.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

42,2 млрд куб. м 
газу транспортувала Україна в період  

із січня по червень 2018 року,  
що на 7,2% менше від показників 

першого півріччя минулого року

«Вважаю, що людей 
перетримали  

на мінімальній зарплаті,  
і це величезна проблема… 

Щойно з’явиться 
можливість  

рухатися далі,  
я зроблю цей крок».

Вітчизняні ВМС готуються гідно 
прийняти «Сі Бриз-2018»

НАЦБЕЗПЕКА. Українсько-
американські морські навчан-
ня «Сі Бриз-2018», які роз-
почнуться наступного тижня 
в Одесі, стануть іспитом для  
командування Військово-
Морських сил ЗСУ на суміс-
ність із найкращими флотами 
світу і на спроможність управ-
ляти багатонаціональним 
з’єднанням. Про це заявив мі-
ністр оборони Степан Полто-
рак під час урочистостей з на-
годи Дня Військово-Морських 
сил України.  «Саме на таких 
навчаннях ми набуваємо до-
свіду, набираємося потужнос-
тей і сил», — наголосив він. 
Міністр зазначив, що «кожен 
учасник навчань матиме мож-
ливість побачити й оцінити 
переваги та усунути можливі 
недоліки», повідомляє прес-
служба Міноборони.

Як раніше повідомля-
ли, для участі в навчаннях 
«Сі Бриз-2018» запланова-
но прибуття до Одеси вели-
кого флагманського корабля 
6-го флоту США USS Mount 
Whitney, на борту якого буде 
розгорнуто багатонаціональ-
ний штаб командування на-
вчаннями. США мають залу-
чити близько тисячі військо-
вослужбовців, інші країни-
члени НАТО й учасники про-
грами «Партнерство заради 
миру» — майже 1,2 тисячі вій-
ськових. Крім кораблів, суден, 
катерів, до навчань приєдна-
ються кілька субмарин. Укра-
їну на «Сі Бриз-2018» пред-
ставлятимуть близько трьох 
десятків кораблів, катерів, 
авіаційна техніка й приблиз-
но півтори тисячі військово-
службовців.

Під час урочистостей Сте-
пан Полторак висловив дум-
ку, що 2018 рік буде непро-
стим для вітчизняних Вій-
ськово-Морських сил, як і за-
галом для сектору безпеки і 
оборони нашої держави. «Ми 
поставили перед собою ду-
же амбітну мету — європей-
ська інтеграція та вступ до 
НАТО», — сказав він. Міністр 
також наголосив, що за часи 
незалежності Військово-Мор-
ські сили пройшли складний 
етап змін, який триває і нині. 
«Навіть у складні часи, піс-
ля підступного удару у спи-
ну 2014 року під час анек-
сії Криму та збройної агресії 
на сході України, пріоритета-
ми для військовослужбовців 
ВМС були захист держави та 
вірність присязі», — наголо-
сив він. 

Кремль зірвав гуманітарну місію 
омбудсменів

БРАНЦІ СОВІСТІ. Уповно-
важена Верховної Ради з прав 
людини Людмила Денісова за-
явила, що оскільки Москва не 
допустила її до жодного україн-
ського  політв’язня, то й омбуд-
смен РФ Тетяна Москалькова 
не отримає доступу до затри-
маних в Україні  росіян доти, 
доки Кремль не виконає досяг-
нутих домовленостей. Про це 
Людмила Денісова повідоми-
ла під час погоджувальної ра-
ди парламенту, куди прийшла 
звітувати про результати сво-
го візиту до Російської Федера-
ції, протягом якого намагала-
ся відвідати українських грома-
дян, котрі перебувають у міс-
цях позбавлення волі на тери-
торії Росії. 

Вона нагадала, що під час 
телефонної розмови з Петром 
Порошенком Володимир Пу-

тін гарантував, що українсько-
го представника буде допуще-
но до всіх затриманих.  Вона 
подала всі необхідні докумен-
ти своїй колезі Тетяні Москаль-
ковій та вирушила до Москви. 
Проте Росія порушила домов-
леності. «До жодного нашого 
хлопця не пустили. Були й рі-
шення московського суду що-
до допуску до Романа Сущен-
ка, але потім його змінили й не 
пустили, як і до Клиха та Сен-
цова», — повідомила депута-
там омбудсмен. За її слова-
ми, вона хотіла показати укра-
їнським політв’язням, що ми за 
них боремося, «щоб вони це 
чули й знали», а також хотіла 
перевірити, в яких умовах пе-
ребувають. 

Людмила Денісова також за-
значила, що запропонує комі-
сару Ради Європи з прав люди-

ни Дуні Міятович разом відвіда-
ти  українських політв’язнів,  з 
якими збирається незабаром 
зустрітися, передає УНІАН. «Я 
буду їй пропонувати, щоб ра-
зом поїхати до Олега Сенцова, 
Володі Балуха, Клиха, Емір-
Усеїна Куку, який теж голодує 
в Ростові», — сказала омбуд-
смен. 

У Росії Людмила Денісова 
перебувала з 15 червня, щоб 
особисто побачитися з укра-
їнськими політв’язнями. Кіль-
ка разів намагалася потрапи-
ти на територію  колонії «Білий 
ведмідь» у Лабитнанзі, де вже 
майже 50 днів голодує україн-
ський режисер Олег Сенцов. 
Проте російська влада не до-
зволила їй відвідати жодного 
з незаконно засуджених укра-
їнців, щоразу вигадуючи нові 
приводи. 
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ДОКУМЕНТИ

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинуваченого Жевлакова Сергія Ва-
сильовича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Стаханов, вул. Ленінградська, 3/2) 
у судове засідання з розгляду кримінальної спра-
ви №428/1123/16-к за обвинуваченням Жевлакова 
Сергія Васильовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 6 липня 2018 
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинувачену Могільну Олену Іванів-
ну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Ровеньки, вул. Чехова, 20/2 ) у судове засі-
дання з розгляду кримінальної справи №428/8299/17 
за обвинуваченням Могільної Олени Іванівни за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 06.07.2018 ро-
ку о 12 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинуваченого Гречку Бориса Анатолі-
йовича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 27/148) 
у судове засідання з розгляду кримінальної спра-
ви №428/3878/17 за обвинуваченням Гречки Бориса 
Анатолійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбу-
деться 06.07.2018 року о 10 годині 30 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинуваченого Анісімова Олексія 
Ігоровича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Луганськ, вул. Лянгузова, буд. 2) 
у судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/9550/16-к за обвинуваченням Анісімова Олек-
сія Ігоровича за ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке відбудеться 06.07.2018 року об 11 годині 40 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 
19.

Суддя В. М. Олійник

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

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

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення стипендій  
Президента України для видатних 

спортсменів із паралімпійських  
і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів

Відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2006 року № 290 «Про 
заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів та підтримки пара-
лімпійського і дефлімпійського руху в Україні» (зі змінами, внесеними Указами 
від 21 липня 2008 року № 642, від 8 липня 2009 року № 517, від 15 лютого 2010 
року № 163, від 23 лютого 2012 року № 142, від 17 вересня 2012 року № 547, від 
12 липня 2013 року № 377, від 3 грудня 2015 року № 677 та від 24 липня 2017 
року № 188) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам із пара-
лімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам:

БАЄВУ Сергію Володимировичу — срібному призерові XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з футболу (Миколаївська область) у розмірі 12 тисяч 
гривень

БЄЛОУСОВУ Дмитру Ігоровичу — срібному призерові XXIII літніх Дефлімпій-
ських ігор 2017 року з футболу (Луганська область) у розмірі 12 тисяч гривень

БОЛТОВНІНІЙ Олені Олександрівні — бронзовій призерці XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з боулінгу (Запорізька область) у розмірі 10 тисяч гри-
вень

БРАГІНУ Вячеславу Дмитровичу — срібному призерові XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з футболу (Одеська область) у розмірі 12 тисяч гривень

БРИЖАКУ Аліму Валерійовичу — бронзовому призерові XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з дзюдо (Вінницька область) у розмірі 10 тисяч гривень

БУКІНУ Сергію Сергійовичу — бронзовому призерові XXIII літніх Дефлімпій-
ських ігор 2017 року з баскетболу (Дніпропетровська область) у розмірі 10 ти-
сяч гривень

ВАЛЬЧУКУ Володимиру Миколайовичу — срібному призерові XXIII літніх 
Дефлімпійських ігор 2017 року з футболу (м.Київ) у розмірі 12 тисяч гривень

ВЕРЕЩАЦІ Олександру Олександровичу — срібному призерові XXIII літніх 
Дефлімпійських ігор 2017 року з футболу (Полтавська область) у розмірі 12 ти-
сяч гривень

ВОЙЧЕНКУ Костянтину Владленовичу — срібному призерові XXIII літніх Деф-
лімпійських ігор 2017 року з футболу (Полтавська область) у розмірі 12 тисяч 
гривень

ДАВИДОВІЙ Кристині Олександрівні — срібній призерці XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з плавання (м.Київ) у розмірі 12 тисяч гривень

ДАНИЛІНІЙ Людмилі Миколаївні — срібній призерці чемпіонату світу 2017 
року з легкої атлетики (Київська область) у розмірі 9 тисяч гривень

ДАНИЛЮКУ Роману Тарасовичу — срібному призерові чемпіонату світу 2017 
року з легкої атлетики (Черкаська область) у розмірі 9 тисяч гривень

ДІДЕНКУ Олександру Володимировичу — бронзовому призерові XXIII літніх 
Дефлімпійських ігор 2017 року з баскетболу (Дніпропетровська область) у роз-
мірі 10 тисяч гривень

ЄЗЛОВЕЦЬКІЙ Наталі Іванівні — срібній призерці XXIII літніх Дефлімпійських 
ігор 2017 року з легкої атлетики (Київська область) у розмірі 12 тисяч гривень

ЖУКОВІЙ Анжеліці Володимирівні — бронзовій призерці XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з боулінгу (Одеська область) у розмірі 10 тисяч гривень

ІЖАЧЕНКУ Філіппу Тарасовичу — бронзовому призерові XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з плавання (Харківська область) у розмірі 10 тисяч гри-
вень

КАРНИШУ Артему Андрійовичу — срібному призерові XXIII літніх Дефлімпій-
ських ігор 2017 року з плавання (Дніпропетровська область) у розмірі 12 ти-
сяч гривень

КАТИШЕВУ Руслану Васильовичу — срібному призерові чемпіонату світу 
2017 року з легкої атлетики (Одеська область) у розмірі 9 тисяч гривень

КІМУ Максиму Вячеславовичу — бронзовому призерові XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з– баскетболу (Дніпропетровська область) у розмірі 10 
тисяч гривень

КРОПИВ’ЯНСЬКОМУ Єгору Сергійовичу — бронзовому призерові XXIII літніх 
Дефлімпійських ігор 2017 року з баскетболу (Дніпропетровська область) у роз-
мірі 10 тисяч гривень

КУЗНЕЦОВУ Олександру Олеговичу — бронзовому призерові XXIII літніх 
Дефлімпійських ігор 2017 року з баскетболу (Донецька область) у розмірі 10 
тисяч гривень

МАКЛАКОВУ Володимиру Сергійовичу — бронзовому призерові XXIII літніх 
Дефлімпійських ігор 2017 року з дзюдо (Дніпропетровська область) у розмі-
рі 10 тисяч гривень

МАСЛО Катерині Олегівні — бронзовій призерці XXIII літніх Дефлімпійських 
ігор 2017 року з карате (Полтавська область) у розмірі 10 тисяч гривень

МЕЛЬНИЧЕНКУ Дмитру Вячеславовичу — бронзовому призерові XXIII літніх 
Дефлімпійських ігор 2017 року з баскетболу (м.Київ) у розмірі 10 тисяч гривень

МЧЕДЛІШВІЛІ Шалві — срібному призерові XXIII літніх Дефлімпійських ігор 
2017 року з футболу (Полтавська область) у розмірі 12 тисяч гривень

НЕВЕНЧЕНКУ Дмитру Євгеновичу — срібному призерові XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з футболу (Луганська область) у розмірі 12 тисяч гри-
вень

НЕТЯЗІ Луці Володимировичу — бронзовому призерові XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з дзюдо (Житомирська область) у розмірі 10 тисяч гри-
вень

НЕХАЄВУ Євгену Анатолійовичу — бронзовому призерові XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з дзюдо (Донецька область) у розмірі 10 тисяч гривень

ОВСІЙ Зої Вікторівні — чемпіонці світу 2017 року з легкої атлетики (Дніпропе-
тровська область) у розмірі 12 тисяч гривень

ОЛЕНИЧУ Олександру Борисовичу — срібному призерові XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з футболу (Полтавська область) у розмірі 12 тисяч гри-
вень

ПАВЛИКУ Роману Степановичу — чемпіонові світу 2017 року з легкої атлети-
ки (Львівська область) у розмірі 12 тисяч гривень

ПЕНЗІЮ Андрію Дмитровичу — бронзовому призерові XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з дзюдо (Дніпропетровська область) у розмірі 10 ти-
сяч гривень

ПОМАЗАН Марії Олександрівні — чемпіонці світу 2017 року з легкої атлетики 
(Запорізька область) у розмірі 12 тисяч гривень

ПРИЧИНІ Родіону Володимировичу — срібному призерові XXIII літніх Деф-
лімпійських ігор 2017 року з футболу (Полтавська область) у розмірі 12 тисяч 
гривень

ПРУДНІКОВУ Дмитру Михайловичу — чемпіонові світу 2017 року з легкої ат-
летики (Дніпропетровська область) у розмірі 12 тисяч гривень

ПУСТОВІТУ Віктору Миколайовичу — срібному призерові XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з футболу (Черкаська область) у розмірі 12 тисяч гри-
вень

РАУСУ Андрію Володимировичу — бронзовому призерові XXIII літніх Деф-
лімпійських ігор 2017 року з баскетболу (Дніпропетровська область) у розмі-
рі 10 тисяч гривень

РЕУТОВУ Ігорю Олеговичу — срібному призерові XXIII літніх Дефлімпійських 
ігор 2017 року з футболу (Полтавська область) у розмірі 12 тисяч гривень

РІЮ Володимиру Миколайовичу — срібному призерові XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з футболу (Івано-Франківська область) у розмірі 12 ти-
сяч гривень

РЯЗАНЦЕВУ Павлу Олександровичу — бронзовому призерові XXIII літніх 
Дефлімпійських ігор 2017 року з баскетболу (Дніпропетровська область) у роз-
мірі 10 тисяч гривень

СОБЧЕНКУ Андрію Олександровичу — срібному призерові XXIII літніх Деф-
лімпійських ігор 2017 року з футболу (м.Київ) у розмірі 12 тисяч гривень

СОТНІКОВУ Андрію Олеговичу — срібному призерові XXIII літніх Дефлімпій-
ських ігор 2017 року з футболу (Одеська область) у розмірі 12 тисяч гривень

СТАРІКОВІЙ Ларисі Григорівні — срібній призерці XXIII літніх Дефлімпійських 
ігор 2017 року з тенісу настільного (м.Київ) у розмірі 12 тисяч гривень

СТАТІВЦІ Олексію Олександровичу — срібному призерові XXIII літніх Деф-
лімпійських ігор 2017 року з футболу (Полтавська область) у розмірі 12 тисяч 
гривень

СТРИЖЕВСЬКОМУ Юрію Едуардовичу — бронзовому призерові XXIII літніх 
Дефлімпійських ігор 2017 року з баскетболу (Дніпропетровська область) у роз-
мірі 10 тисяч гривень

ТАРАСЕНКО Дар’ї Юріївні — бронзовій призерці XXIII літніх Дефлімпійських 
ігор 2017 року з плавання (Кіровоградська область) у розмірі 10 тисяч гривень

ТРУБІНІЙ Людмилі Анатоліївні — бронзовій призерці XXIII літніх Дефлімпій-
ських ігор 2017 року з боулінгу (Запорізька область) у розмірі 10 тисяч гривень

УКРАЇНЦЮ Дмитру Вікторовичу — срібному призерові XXIII літніх Дефлімпій-
ських ігор 2017 року з футболу (м.Київ) у розмірі 12 тисяч гривень

ФОМЕНКУ Олександру Олексійовичу — бронзовому призерові XXIII літніх 
Дефлімпійських ігор 2017 року з баскетболу (Дніпропетровська область) у роз-
мірі 10 тисяч гривень

ФРОЛОВУ Сергію Вікторовичу — срібному призерові XXIII літніх Дефлімпій-
ських ігор 2017 року з футболу (Рівненська область) у розмірі 12 тисяч гривень

ХИЛЬ Тетяні Олександрівні — бронзовій призерці XXIII літніх Дефлімпійських 
ігор 2017 року з карате (Полтавська область) у розмірі 10 тисяч гривень

ШЕСТЕРИКОВУ Станіславу Миколайовичу — бронзовому призерові XXIII літ-
ніх Дефлімпійських ігор 2017 року з баскетболу (Дніпропетровська область) у 
розмірі 10 тисяч гривень

ШОТУРМІ Ігорю Олександровичу — срібному призерові XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з футболу (м.Київ) у розмірі 12 тисяч гривень

ЩЕРБАКОВУ Дмитру Сергійовичу — срібному призерові XXIII літніх Дефлім-
пійських ігор 2017 року з боулінгу (Одеська область) у розмірі 12 тисяч гривень

ЯКОВЛЄВУ Кирилу Миколайовичу — бронзовому призерові XXIII літніх Деф-
лімпійських ігор 2017 року з баскетболу (Дніпропетровська область) у розмі-
рі 10 тисяч гривень

ВЕРЕЩАЦІ Олександру Юрійовичу — тренерові з футболу та тренерові сріб-
них призерів XXIII літніх Дефлімпійських ігор 2017 року Верещаки О.О., Войчен-
ка К.В., Оленича О.Б., Причини Р.В., Реутова І.О., Статівки О.О. (Полтавська об-
ласть) у розмірі 12 тисяч гривень

ЕДІШЕРАШВІЛІ Тамарі Володимирівні — старшому тренерові збірної коман-
ди України з легкої атлетики та тренерові чемпіонки світу 2017 року Помазан 
М.О. (Запорізька область) у розмірі 12 тисяч гривень

КАКОВКІНУ Станіславу Георгійовичу — тренерові збірної команди України 
з баскетболу та тренерові бронзового призера XXIII літніх Дефлімпійських ігор 
2017 року Кузнецова О.О. (Дніпропетровська область) у розмірі 10 тисяч гривень

КИСЕЛЬОВУ Олександру Павловичу — старшому тренерові збірної команди 
України з легкої атлетики та тренерові срібного призера чемпіонату світу 2017 
року Данилюка Р.Т. (Черкаська область) у розмірі 9 тисяч гривень

КОЗІНУ Віктору Володимировичу — тренерові збірної команди України з фут-
болу та тренерові срібного призера XXIII літніх Дефлімпійських ігор 2017 року 
Мчедлішвілі Ш. (Полтавська область) у розмірі 12 тисяч гривень

МАКСИМОВІЙ Марині Олексіївні — тренерові збірної команди України з лег-
кої атлетики та тренерові чемпіонки світу 2017 року Овсій З.В. (Дніпропетров-
ська область) у розмірі 6 тисяч гривень

МАКСИМОВУ Руслану Юрійовичу — тренерові збірної команди України з лег-
кої атлетики та тренерові чемпіонки світу 2017 року Овсій З.В. (Дніпропетров-
ська область) у розмірі 6 тисяч гривень

НЕТЬОРІ Юрію Владиславовичу — тренерові збірної команди України з бас-
кетболу та тренерові бронзових призерів XXIII літніх Дефлімпійських ігор 2017 
року Букіна С.С., Діденка О.В., Кіма М.В., Кропив’янського Є.С., Рауса А.В., Ря-
занцева П.О., Стрижевського Ю.Е., Фоменка О.О., Шестерикова С.М., Яковлєва 
К.М. (Дніпропетровська область) у розмірі 10 тисяч гривень

СТЕЛЬМАХУ Сергію Семеновичу — старшому тренерові збірної команди 
України з легкої атлетики та тренерові срібної призерки XXIII літніх Дефлімпій-
ських ігор 2017 року Єзловецької Н.І. (Київська область) у розмірі 12 тисяч гри-
вень.

2. З набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Ука-
зу, яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у по-
дальшому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
20 червня 2018 року
№173/2018

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про зміни у складі Координаційної ради 
сприяння розвитку громадянського 

суспільства
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 4 листопада 2016 

року № 487 «Питання Координаційної ради сприяння розвитку громадянсько-
го суспільства»:

1) увести до складу Координаційної ради сприяння розвитку громадянсько-
го суспільства:

ГАЯ Мирослава Олександровича — керівника благодійної організації «Благо-
дійний фонд «Мир і Ко» (за згодою)

ЗІНЧЕНКО Людмилу Володимирівну — заступника голови громадської орга-
нізації «Рада матерів та дружин учасників АТО» (за згодою)

КАБАКАЄВА Семена Вікторовича — голову громадської організації «Безпека 
та взаємодія в Україні» (за згодою)

НЮХІНУ Поліну Олександрівну — директора благодійної організації «Україн-
ський форум благодійників» (за згодою)

ПАВЛІЧЕНКА Олександра Миколайовича — виконавчого директора громад-
ської спілки «Українська Гельсінська спілка з прав людини» (за згодою)

ПРОДАНА Мирослава Васильовича — виконуючого обов’язки заступника Го-
лови Державної фіскальної служби України

СЛОБОЖАНА Олександра Володимировича — виконавчого директора Все-
української асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст Украї-
ни» (за згодою)

СУКМАНОВУ Олену Валеріївну — заступника Міністра юстиції України з пи-
тань державної реєстрації

ЯГІНА Анатолія Анатолійовича — заступника директора громадської організа-
ції «Ресурсний центр недержавних організацій» (за згодою);

2) затвердити у складі Координаційної ради сприяння розвитку громадян-
ського суспільства:

БИСТРИЦЬКОГО Євгена Костянтиновича — завідувача відділу філософії 
культури, етики і естетики Інституту філософії НАН України, виконавчого ди-
ректора Міжнародного фонду «Відродження» у 1998 — 2017 роках (за згодою)

ІВАНКЕВИЧА Віктора Вікторовича — державного секретаря Міністерства со-
ціальної політики України

СУШКА Олександра Валерійовича — виконавчого директора Міжнародного 
фонду «Відродження»;

3) вивести зі складу Координаційної ради сприяння розвитку громадянсько-
го суспільства А. Бущенка, В. Бондаренка, А. Гулевську-Черниш, П. Мороза,  
Р. Насірова, М. Пітцика, В. Шапошнікова.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
27 червня 2018 року
№190/2018

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про надання підтримки Президента України 
міжнародному проекту «Шляхи дружби. 

Равенна — Київ»
З метою розвитку міжнародного культурного співробітництва, зміцнення 

українсько-італійських відносин, інтеграції музичного мистецтва України у сві-
товий культурний простір:

1. Надати підтримку Президента України міжнародному проекту «Шляхи 
дружби. Равенна — Київ» (1, 3 липня 2018 року, м.Київ (Україна), м.Равенна 
(Італійська Республіка).

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
27 червня 2018 року
№94/2018-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 червня 2018 р. № 500 
Київ

Про реалізацію експериментального проекту 
з організації діяльності фонду державного 

стимулювання створення  
і використання винаходів (корисних моделей) 

та промислових зразків
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі що-

до реалізації до 31 грудня 2019 р. експериментального проекту з організації діяль-
ності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (ко-
рисних моделей) та промислових зразків (далі – експериментальний проект) від-
повідно до статті 38 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні мо-
делі» та статті 30 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

2. Установити, що:
1) експериментальний проект:
реалізується Міністерством економічного розвитку і торгівлі разом з Держав-

ною інноваційною фінансово-кредитною установою в межах фонду державного 
стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та про-
мислових зразків, який є поточним рахунком зазначеної Установи, що входить до 
державної системи правової охорони інтелектуальної власності, і наповнюється за 
рахунок коштів, одержаних від сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на 
об’єкти інтелектуальної власності;

передбачає організацію та проведення на конкурсних засадах відбору проек-
тів, пов’язаних із створенням та/або використанням винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяль-
ності, для державного стимулювання, а також визначення та прийняття рішення 
про переможців зазначеного відбору;

2) під час реалізації експериментального проекту державне стимулювання 
спрямовується на:

створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, 
ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності відповідно до ви-
мог, передбачених підпунктом 2 пункту 3 критеріїв оцінки допустимості держав-
ної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, тех-
нічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2018 р.,  
№ 22, ст. 730);

розроблення механізму підтримки та захисту об’єктів права інтелектуальної 
власності;

покращення інвестиційного клімату в Україні.
3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:
1) затвердити:
положення щодо конкурсного відбору проектів для державного стимулюван-

ня створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зраз-
ків, умови його проведення та процедуру моніторингу і звітування учасників від-
бору з урахуванням вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам гос-
подарювання»;

порядок наповнення та використання коштів фонду державного стимулювання 
створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків;

2) оприлюднити інформацію про реалізацію експериментального проекту на 
своєму офіційному веб-сайті;

3) подати до 31 березня 2020 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати 
оцінки впливу реалізації експериментального проекту на розвиток сфери інтелек-
туальної власності та результати реалізації експериментального проекту.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання, по якому здійснюється спеціальне 

досудове розслідування
Боровський Сергій Іванович, 10.11.1957 року на-

родження, обвинувачений у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в порядку 
спеціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 9 липня 2018 року о 10 годині 30 хвилин у примі-
щенні Біловодського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ 
Луганської області, для участі в судовому засіданні 
як обвинувачений.

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

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

Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання, по якому здійснюється спеціальне 

досудове розслідування
Романенко Олексій Борисович, обвинувачений у вчинен-

ні кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 6, 12 
ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 187 КК України, Іванюк Ан-
дрій Миколайович, обвинувачений у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 187 ч. 4, ст. 115 ч. 2, 
п.п. 6, 12 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликаються в судове засідання в порядку спе-
ціального судового провадження, яке відбудеться 16 липня 
2018 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодського 
районного суду Луганської області за адресою: вул. Луган-
ська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для участі в су-
довому засіданні як обвинувачені.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду пе-
редбачені ст. 138 КПК України.

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

Суддя Т. В. Кускова

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 28 квітня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22016080000000002 відносно Гаврилішина Олек-
сія Володимировича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

До суду як обвинувачений викликається Гаврилі-
шин Олексій Володимирович у судове засідання, яке 
відкладено на 17 липня 2018 року о 10 годині 30 хви-
лин та відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 
30.

З дня опублікування оголошення, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 18 квітня 2018 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 22017130000000160 відносно Захарової Людми-
ли Миколаївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Захарова 
Людмила Миколаївна в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 9 липня 2018 року о 13 годині 15 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення, обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Втрачений судновий білет 

на судно катер-каютний, Б/Н, з бортовим номером ЛУГ-0142-к, 

зареєстрований на ім’я Шемет Олени Василівни, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності для прогулянкових суден, 

реєстраційний номер № ДНУ0501/к. Судновласник – ТОВ «ОСТ-ВЕСТ» 

(69063, м. Запоріжжя, вул. Радянська, 34), вважати недійсним.

Втрачений судновий білет 

на судно Kolibri KM 330Д, з бортовим номером ДАП 2422-К, 

зареєстрований на Дубенця Петра Миколайовича, вважати недійсним.

Обвинувачений Сухачов Андрій Валерійович, 
06.07.1976 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 109 ч. 1,  
ст. 110, ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, відповідно до 
вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження, яке відбудеться 10 липня 2018 року о 
14 годині 00 хвилин у приміщенні Біловодського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: вул. Лу-
ганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

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

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

Суддя Т. В. Кускова

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає справу за кримінальним провадженням від-
носно: Гордієнка Тараса Івановича, який обвинува-
чується у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 15,  
ч.  2 ст. 258 КК України, Швець Олени Костянтинів-
ни, Лифенка Олексія Володимировича, які обвинува-
чуються у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені: Гордієнко Тарас Іванович, Швець 
Олена Костянтинівна, Лифенко Олексій Володими-
рович викликаються на 11 липня 2018 року о 09.00 
годині до Орджонікідзевського районного суду міс-
та Маріуполя Донецької області, для участі в розгля-
ді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області ви-

кликає як обвинуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 
29.04.1965 р.н., який мешкав за адресою: Харківська об-
ласть, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок № 33, для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань за № 12014220370000485 
від 26.03.2014 року за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України та повідо-
мляє, що судове засідання, яке відбудеться 9 липня 2018 ро-
ку о 09.30 год. у приміщенні № 1 Куп’янського міськрайонно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська область, 
місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передба-
чені статтями 139, 223 КПК України. У разі неявки обвину-
ваченого до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя О. О. Волчек

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Притуленко Олену Володимирівну, 
05.03.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 10 липня 2018 року о 17 год. 20 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, зал 
№ 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

ОГОЛОШЕННЯ 
 щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) прав вимоги АКБ «НОВИЙ» 

F03GL28854 Право вимоги за кредитним договором №2318308/01 та кре-
дитним договором № 3322108/01

F03GL28855 Право вимоги за кредитним договором № 44207/01
F03GL28856 Право вимоги за кредитними договорами № 06-6-63\23;  

№ 87907/01; № 16908/01; № 4808/01; № 06-6-63\26; № 06-6-62\82; № 5208/01; 
№ 06-6-62\83; № 06-6-63\69

F03GL28857 Право вимоги за кредитним договором № 2812908/01
F03GL28858 Право вимоги за кредитним договором № 3508/01
F03GL28859 Право вимоги за кредитними договорами № 351808/01;  

№ 1421306/01
F03GL28860 Право вимоги за кредитним договором № 115-07-Г
F03GL28861 Право вимоги за кредитними договорами № 95307/01;  

№ 06-6-63\144
F03GL28862 Право вимоги за кредитним договором №1242806/02
F03GL28863 Право вимоги за кредитними договорами № 59-07-Г;  

№ 3408/05
F03GL28864 Право вимоги за кредитними договорами № 2875108/01;  

№ 3542208/01; № 2806708/01; № 3526408/01
F03GL28865 Право вимоги за кредитним договором №4008/01
F03GL28866 Право вимоги за кредитним договором № 119707/01
F03GL28867 Право вимоги за кредитним договором № 1808/01
F03GL28868 Право вимоги за кредитним договором №114-06-В та кредит-

ним договором № 169-07-Г
F03GL28869 Право вимоги за кредитним договором №77-06-Г
F03GL28870 Право вимоги за кредитним договором № 51-07-Г
F03GL28871 Право вимоги за кредитним договором № 2822608/02
F03GL28872 Право вимоги за кредитним договором № 62059
F03GL28873 Право вимоги за кредитним договором № 3546208/01
F03GL28874 Право вимоги за кредитним договором № 1613513/К2 та кре-

дитним договором №41-06/кл
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронно-

го аукціону: www.prozorro.sale. Умови продажу: 
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172576/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172588/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172592/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172589/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172582/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172593/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172585/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172594/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172573/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172595/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172596/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172574/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172584/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172586/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172578/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172575/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172583/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172629/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172590/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172587/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/akb_-novyy-/172591/index.php?lang=ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 
18.07.2018р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аук-
ціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL28933-F11GL28938
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 16.08.2018
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/38247-asset- 
sell-id-173425

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11G28939- F11G28940
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, земельні ділянки, основні засоби
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

23.07.2018; 01.08.2018; 10.08.2018; 21.08.2018; 
31.08.2018; 11.09.2018; 20.09.2018; 01.10.2018; 
10.10.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведеннявідкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному ло-
ту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/38307-asset-sell-id-173708

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11G28031-F11G28044
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (житлова, нежитлова),  

інші основні засоби.
Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

17.07.2018; 26.07.2018; 06.08.2018; 15.08.2018; 
27.08.2018; 05.09.2018; 14.09.2018; 25.09.2018; 
14.10.2018.

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/38178-asset-sell-id-172609

Оголошення 
про затвердження умов реалізації 1431 одиниць майна (активів) банку шляхом  

безпосереднього його продажу фізичним та/або юридичним особам 

Найменування банку АТ «Дельта Банк»
Назва майна Банківське обладнання, меблі, комп’ютерна  

та офісна техніка,  та інші основні засоби
Місце проведення безпосереднього 
продажу юридичній чи фізичній особі

Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку  
http://deltabank.com.ua/press/news/2018/06/23000/
та ФГВФО.

Дати проведення безпосереднього 
продажу юридичній чи фізичній особі:

Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку  
www.deltabank.com.ua та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Посилання на оголошення  
про проведення безпосереднього  
продажу, розміщене  
на веб-сайті Фонду

http://torgi.fg.gov.ua/direct_sale/ 
index.php?ELEMENT_ID=182199

Контактний телефон (044) 500-00-18

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Бєлоглазову 
Ірину Костянтинівну, 15.06.1954 року народження (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 26-Б, кв. 4), у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 10 липня 2018 року о 17 год. 10 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бон-
даренка Анатолія Анатолійовича, 22.02.1974 року народження (останнє 
відоме місце проживання: АР Крим, смт Чорноморське, вул. Кірова, 19), 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться 10 липня 2018 року о 17 год. 15 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Лукачова 
Станіслава Олеговича, 04.01.1980 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11), у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 10.07.2018 року о 17 год. 05 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
зал № 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Домнікову 
Марію Вікторівну, 02.11.1983 року народження (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 41/5, кв. 91), 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 10 липня 2018 року о 17 год. 00 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 16, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кри-
мінальне провадження №233/2985/18 за обвинуваченням Лисяка A. M. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Лисяк Артем Миколайович, 
07.11.1984 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, Червоногвардійський район, мікрорайон Калінінський, 
13/78, викликається до суду на 14 годину 00 хвилин 9 липня 2018 року 
(корп. № 1, каб. №12), для участі в підготовчому судовому засіданні. Ухи-
лення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Безрученко Юлія Олександрівна, 12.09.1977 року народження, яка 
проживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Генера-
ла Данилова, 36/15, у порядку ч. 3 ст. 323 КПК України викликаєть-
ся 17.07.2018 р. о 16.00 год. до Димитровського міського суду До-
нецької області (адреса розташування: м. Мирноград Донецької об-
ласті, вул. Центральна, 73, зал №1), для участі у підготовчому судо-
вому засіданні в статусі обвинуваченої в кримінальному проваджен-
ні № 42016050000000653 від 25.07.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
З моменту опублікування повістки про виклик, обвинувачена вважа-
ється належним чином ознайомлена з її змістом.

Суддя Редько Ж. Є.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Літовченка Геннадія 
Івановича, 08.02.1955 року народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, 
м. Саки, вул. Радянська, 33/71), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 10 липня 2018 року о 17 год. 25 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.
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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 2018314295)

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 ко-

палина загальнодержавного значення) Більче-Волицького родовища 
(горизонти НД-3-12) згідно спеціального дозволу №2236 від 07.09.2000 
року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. 
Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природний, 
конденсат. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний під-
розділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Більче-Волицьке родовище розташовано в межах Стрийського, Ми-
колаївського та Жидачівського районів Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 91,3 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Більче-Волицькому родовищу (горизонти НД-3-12)
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 №2236 від 07.09.2000 

року року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ при-
родний — корисна копалина загальнодержавного значення) Більче-
Волицького родовища (горизонти НД-3-12), що видає Державна служ-
ба 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 24 липня 2018 року о 16:00 
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 233 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 3 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 2018320351)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

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

супутні компоненти: гелій — корисні копалини загальнодержавного 
значення) Борівського родовища згідно спеціального дозволу №1787 
від 16.03.1999 року. Метод розробки родовища — на виснаження, ре-
жим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання 
газ природний. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний 
підрозділ — філія ГПУ «Шебелинка-газвидобування» АТ «Укргазвидо-
бування». 

Борівське родовище розташовано в межах м. Сєверодонецьк Луган-
ської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 9,22 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

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

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Подовження терміну дії спеціального дозволу №1787 від 16.03.1999 

року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, конденсат, супутні компоненти: гелій — корисні копалини загаль-
нодержавного значення) Борівського 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 27 липня 2018 року о 10:00 
годині у приміщенні Готельний комплекс «Мир», Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, б.1.

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 205 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 3 липня 2018 р.:

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

Філія Українського науково-дослідного інституту природних газів 
(УкрНДІгаз), м. Харків, вул. Гімназійна набережна, 20, контактна 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 2018314297)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

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

супутні компоненти: етан, пропан, бутан, гелій — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Вільхівського родовища згідно спеціаль-
ного дозволу №1827 від 05.04.1999 року. Метод розробки родовища — 
на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений 
до споживання газ природний і конденсат. Роботи на ділянці надр буде 
здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидо-
бування» АТ «Укргазвидобування». 

Вільхівське родовище розташовано в межах Станично-Луганського 
району Луганської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 16,7 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

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

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

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

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

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

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник 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 №1827 від 05.04.1999 

року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутан, гелій — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення) Вільхівського 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 27 липня 2018 року о 14:00 
годині у приміщенні Готельний комплекс «Мир», Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, б. 1.

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 212 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 3 липня 2018 р.:

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

Філія Українського науково-дослідного інституту природних газів  
(УкрНДІгаз), м. Харків, вул. Гімназійна набережна, 20, контактна особа: 
Німець Наталя Миколаївна, тел.: (057)730-45-09.
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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 2018315310)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

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

супутні компоненти: етан, пропан, бутан, гелій — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Кондрашівського родовища згідно спеці-
ального дозволу №1816 від 25.03.1999 року. Метод розробки родови-
ща — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підго-
товлений до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці 
надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелин-
кагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Кондрашівське родовище розташовано в межах Станично-Луган-
ського району Луганської області України та на землях м. Луганськ.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 7,64 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

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

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Подовження терміну дії спеціального дозволу №1816 від 25.03.1999 

року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутан, гелій — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення) Кондрашівського 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  (зазначаютьу назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що пере-
дають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

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

Громадські слухання (перші) відбудуться 27 липня 2018 року о 12:00 
годині у приміщенні Готельний комплекс «Мир», Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, б. 1.

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 208 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 3 липня 2018 р.:

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

Філія Українського науково-дослідного інституту природних газів  
(УкрНДІгаз), м. Харків, вул. Гімназійна набережна, 20, контактна 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 2018316321)

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) Пинянського родовища згід-
но спеціального дозволу №1814 від 25.03.1999 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». 

Пинянське родовище розташовано в межах Самбірського району 
Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 35,54 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

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

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

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

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

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

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник 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 №1814 від 25.03.1999 

року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний — корисна копалина загальнодержавного значення) Пинянського 
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 24 липня 2018 року о 10:00 
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 3 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 2018322381)

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 — корис-

на копалина загальнодержавного значення) Садковицького родовища 
згідно спеціального дозволу №1813 від 25.03.1999 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання природний газ. Роботи на ділянці 
надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгаз-
видобування» АТ «Укргазвидобування». 

Садковицьке родовище розташовано в межах Самбірського та Мос-
тиського районів Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 1042 га; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Садковицькому 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 №1813 від 25.03.1999 

року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний — корисна копалина загальнодержавного значення) Садковицько-
го родовища, що видає Державна служба геології та надр України. За-
кон 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 24 липня 2018 року о 12:00 
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 3 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 2018316322)

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 ко-

палина загальнодержавного значення) Хідновицького родовища згідно 
спеціального дозволу №1812 від 25.03.1999 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». 

Хідновицьке родовище розташовано в межах Мостиського району 
Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 65,2 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Хідновицькому 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 №1812 від 25.03.1999 

року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний — корисна копалина загальнодержавного значення) Хідновицько-
го родовища, що видає Державна служба геології та надр України. За-
кон 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 24 липня 2018 року о 14:00 
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 265 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 3 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 2018316318)

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 

компоненти: гелій — корисні копалини загальнодержавного значен-
ня) Михайлівського родовища згідно спеціального дозволу №1804 
від 25.03.1999 року. Метод розробки родовища — на виснаження, ре-
жим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання 
газ природний. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний 
підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобу-
вання». 

Михайлівське родовище розташовано в межах Царичанського райо-
ну Дніпропетровської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 8,1 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Михайлівському 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 №1804 від 25.03.1999 

року на користування надрами видобування вуглеводнів (газ природ-
ний, супутні компоненти: гелій — корисні копалини загальнодержав-
ного значення) Михайлівського 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 наочнопід час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 26 липня 2018 року о 10:00 
годині у приміщенні Reikartz Дніпро, м.Дніпро, вул. Троїцька, 12 А.

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 222 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 3 липня 2018 р.:

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне прова-
дження №233/558/17 за обвинуваченням Астахової С.В. за ч. 2 ст. 110 КК Украї-
ни. Обвинувачена Астахова Світлана Володимирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 
43, викликається до суду на 09 годину 30 хвилин 11 липня 2018 року (корп. № 1, 
каб. №12) для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду об-
винуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, про-

спект Перемоги, 6) розглядає справу за кримінальним провадженням відносно 

Морозової Світлани Анатоліївни у вчиненні кримінального правопорушення, пе-

редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Морозова Світлана Анатоліївна викликається на 11 липня 2018 

року о 08.45 годині до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя До-

нецької області для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (спра-
ва № 242/478/17) за обвинуваченням Єрьоміна Дмитра Олександровича, 15 червня 
1975 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Єрьомін Дмитро Олександрович, 15 червня 1975 року народжен-
ня, що мешкає за останньою відомою адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
48-й квартал, б. 1, кв. 3, викликається на 10 липня 2018 року о 14 год. 00 хв. до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет №16, для участі у під-
готовчому судовому засіданні по зазначеному кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне прова-
дження № 242/4392/16-к за обвинуваченням Кострубицького О. О. за ч. 1 ст. 258-
3 КК України за відсутності обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціально-
го судового провадження. Обвинувачений Кострубицький Олексій Олександро-
вич, 24.08.1978 р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, в/ч Д-0065, остан-
нє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, викликається 
до суду на 13.00 год. 10 липня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в су-
довому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження № 233/4574/17 за обвинуваченням Ігна-
това Д. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваченого (in 
absentia) у порядку спеціального судового провадження. Обвинуваче-
ний Ігнатов Денис Олександрович, 31.10.1979 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: м. Донецьк, вул. Собінова, 129/36, викликається до су-
ду на 13.00 год. 9 липня 2018 року (корп. № 2, каб. №18) для участі в 
судовому засіданні. 

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження №233/6205/17 за обвинуваченням Агранович О. М. за ч. 2 ст. 110 КК 
України. Обвинувачена Агранович Ольга Михайлівна, 29.03.1970 р.н., зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Українська, буд. 238, 
викликається до суду на 15 годину 00 хвилин 10 липня 2018 року (корп. № 1, каб. 
№12) для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвину-
ваченою та оголошення її в міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження №233/3432/16-к за обвинуваченням Ве-
селка О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваченого  
(in absentia) у порядку спеціального судового провадження. Обвинува-
чений Веселко Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: Донецька область, Бахмутський район, смт Ми-
ронівський, вул. Леніна, 28/4, викликається до суду на 13.00 год. 11 
липня 2018 року (корп. № 2, каб. №18) для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропіл-
ля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне проваджен-
ня (справа № 242/480/17) за обвинуваченням Іщенка Ярослава Ігоровича, 1 січ-
ня 1991 року народження, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5  
ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 1 січня 1991 року народження, меш-
кає за останньою відомою адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Ма-
лояровий, 8, викликається на 9 липня 2018 року о 14 год. 00 хв. до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області, кабінет №16, для участі в підго-
товчому судовому засіданні по зазначеному кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що 
Дангадзе Северіон Джумберович викликається в судове засідання як 
відповідач по цивільній справі за позовом ТОВ «Колесо» до Дангадзе 
Северіона Джумберовича про розірвання договору купівлі-продажу 
земельної ділянки.

Судове засідання відбудеться 30 серпня 2018 року о 12 годині 20 
хвилин за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 7.

У разі неявки відповідача без поважних причин справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя О. Д. Рудюк

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дудіна Ми-
колу Миколайовича, 28.10.1991 року народження, обвинуваченого 
у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України по обвину-
вальному акту внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за  
№ 42016220000001040 від 24.11.2016 року, справа № 644/6463/17-к, 
провадження № 1-кп/644/638/17, у підготовче судове засідання при-
значене на 9 липня 2018 року о 14 годині 30 хвилин, головуючий суд-
дя Горчакова О. І. Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 (корпус №2 су-
ду), зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без участі 
Дудіна Миколи Миколайовича.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +9  +14 +21  +26
Житомирська +9  +14 +21  +26
Чернігівська +8  +13 +17  +22
Сумська +8  +13 +17  +22
Закарпатська +10  +15 +23  +28
Рівненська +9  +14 +20  +25
Львівська +9  +14 +20  +25
Івано-Франківська +9  +14 +20  +25
Волинська +9  +14 +20  +25
Хмельницька +9  +14 +20  +25
Чернівецька +9  +14 +20  +25
Тернопільська +9  +14 +20  +25
Вінницька +9  +14 +21  +26

Oбласть Нiч День

Черкаська +9  +14 +21  +26
Кіровоградська +10  +15 +21  +26
Полтавська +10  +15 +21  +26
Дніпропетровська +12  +17 +23  +28
Одеська +13  +18 +24  +29
Миколаївська +13  +18 +24  +29
Херсонська +13  +18 +24  +29
Запорізька +13  +18 +24  +29
Харківська +10  +15 +21  +26
Донецька +13  +18 +23  +28
Луганська +13  +18 +23  +28
Крим +13  +18 +23  +28
Київ +11  +13 +23  +25

Укргiдрометцентр

ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення про втрату дозволу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «АКОНІТ»
(код за ЄДРПОУ 34948324, місцезнаходження: 69035, Запорізька 
обл., місто Запоріжжя, вулиця Лермонтова, будинок 6, квартира 
106) повідомляє про втрату Спеціального Дозволу на користуван-
ня надрами, реєстраційний номер якого 5299, серія А№005030, да-
та видачі 13 січня 2011 року, Наказ від 04.12.2015 №407, вид корис-
тування надрами — видобування.
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Літо 
з англійською мовою

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ОСВІТНІ ТАБОРИ. Цього літа 1980 школярів у 34 мовних 
таборах Черкас поглиблюють знання з англійської, німець-
кої, іспанської та французької мов. Створення літніх мовних 
таборів, покликаних спонукати дітей застосовувати знання, 
здобуті протягом навчального року, — один із нестандарт-
них підходів у забезпеченні ефективного навчання дітей мов 
та позакласної р оботи. 

У таборах діти мають змогу спілкуватися іноземними мо-
вами й застосовувати їх у різних сферах життя. Цього ро-
ку широко використовують міжпредметні зв’язки. Учителі бі-
ології, основ здоров’я, хімії, фізичної культури, захисту Ві-
тчизни, психологи разом із фахівцями з іноземних мов про-
водять спільні заняття. На спортивних школярі тренують 
вправність та вміння працювати в команді. На психологічних 
тренінгах працюють у групах. 

Сім шкіл Черкас стали учасниками Всеукраїнської програ-
ми пришкільних таборів із залученням іноземного волонте-
ра за програмою GoCamp (програма, в якій волонтери з усі-
єї планети мотивують школярів вивчати іноземні мови). Шко-
ли приймають іноземців, а також беруть участь у реалізації 
учнівського соціального проекту, спрямованого на поліпшен-
ня життя шкільної громади. Завдяки участі шкіл у цій про-
грамі, пояснюють фахівці, діти розвивають навички активно-
го громадянства: вчаться взаємодіяти в команді, лідерства, 
опановують компромісний підхід, критичне мислення, публіч-
ні виступи і самовираження. Потрібно готувати дітей до жит-
тя, а не до вступу в коледж, виховувати лідерів та новаторів 
— так вважають провідні освітяни.

На Донеччині встановлять 
пам’ятник Миколі Леонтовичу 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ВШАНУВАННЯ. У Покров-
ську на Донеччині невдовзі 
встановлять пам’ятник ві-
домому українському ком-
позиторові і педагогу Мико-
лі Леонтовичу. Жителі міс-
та мають намір вшанувати 
автора обробки славнозвіс-
ного «Щедрика», «Дудари-
ка», «Піють півні» та інших 
народних пісень, врахував-
ши те, що він свого часу тут 
жив і працював. 1904 року 
Микола Леонтович приїхав 
до Гришиного (так тоді нази-
вався населений пункт), де 
працював викладачем музи-
ки і співу в школі залізнични-

ків, а згодом організував хор 
робітників, який виступав на 
мітингах. 

Скульптуру мають намір 
встановити в реконструйова-
ному міському парку «Юві-

лейний», який відкриють 
до Дня міста і Дня шахта-
ря останньої неділі літа і на-
звуть іменем видатного ком-
позитора. Розробив проект і 
далі над ним працює відомий 
художник із Донеччини Петро 
Антип. Пам’ятник складаєть-
ся з кількох елементів: граніт-
ний камінь і макет залізнично-
го вокзалу станції Гришине, 
бронзова фігура Леонтовича, 
а ще скляна вітрина із зобра-
женими на ній нотами та лас-
тівкою — символом «Щедри-
ка», який є на гербі міста. Ро-
бота над проектом триває, а 
оскільки існують два варіан-
ти пам’ятника, жителям міста 
запропонували взяти активну 
участь у їх обговоренні.

Квіти української душі
ВЕРНІСАЖ. Роботи тернопільської художниці Олесі Гудими 
можна побачити на поштових марках, конвертах і подушках 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

Її картини намальовані 
Божим пензлем. Так ко-

ротко і влучно висловився 
про творчість тернопіль-
ської мисткині Олесі Гу-
дими народний художник 
України Богдан Ткачик. 
Нині Олеся запропонува-
ла персональну виставку 
«Українська душа». Пред-
ставлені 43 полотна сю-
жетно поєднали три ху-
дожні цикли і три ета-
пи її мистецького життя: 
«Українська Мадонна», 
«Ангели миру для Украї-
ни» та «Квіти». 

Олеся за фахом журна-
лістка. Однак уже понад 
десять років вона глибо-
ко занурена в мистецький 
світ. Сотні картин написа-
ла, використовуючи різ-
ні техніки і жанри. Їй до 
вподоби контраст холод-
них і теплих кольорів, на-
віть гарячих. Картини во-
на пише під музику, най-
частіше — під Моцарта. У 
неї є й полотно «Квіти для 
Моцарта». 

Але в її картинах най-
лункіше звучить україн-
ська душа, національні мо-

тиви. Ось полотно «Близь-
ко до серця» — своєрідний 
славень народженню ново-
го життя. Разом із чолові-
ком Любомиром вона вихо-
вує четверо дітей, старші з 
яких теж виявляють мис-
тецький хист. Костя тяжіє 
до ліплення, скульптурних 
композицій, Марічку ж за-
чаровує пензель. 

Роботи Олесі Гудими 
є у приватних колекці-
ях шанувальників мисте-
цтва в Україні й за кордо-
ном. Її полотна «Нарече-
на», «Разом», «Сіло сонце», 
«Той єдиний» зображені 
на пош тових марках у се-
рії «Сила кохання». Карти-
ну «Дерево життя» можна 
буде незабаром побачити 
на конверті. Вона прикра-
шає обкладинку підручни-
ка «Українська мова для 
іноземців». Британська 
фірма Wraptious органі-
зовує конкурси для моло-
дих художників, найкращі 
твори яких відтворює на 
подушках. На виробах цієї 
компанії розцвіли й деякі з 
циклу «Квіти». 

А ще Олеся дуже лю-
бить писати те, чого ніко-
ли не бачила, творити на 
полотні світ власних вра-
жень, емоцій, хвилювань.

Проект скульптури композитора в міському парку

Тернопільська художниця 
Олеся Гудима 

ознайомлює з експозицією

«Чарівний сад»

«Українська Мадонна»


