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Не страхом, а сумлінністю
БІОБЕЗПЕКА. Чи можна запровадити в нас систему  
пест контролю світового зразка, якщо ні виробники,  
ні державні структури до цього не готові? 

Володимир 
КОЛЮБАКІН, 

«Урядовий кур’єр»

З нагоди офіційної ре-
єстрації Громадської 

спілки «Пест контроль 
України» у Києві відбувся 
круглий стіл, в якому взя-
ли участь фахівці з питань 
контролю якості, пред-

ставники зацікавлених 
громадських організацій. 
Щоправда, від державних 
органів, крім представ-
ника Держпродспожив-
служби, нікого не було. І це 
показово.  

Система  НАССР — це 
англійська абревіатура, 
що означає «Система ана-
лізу небезпечних чинни-

ків і критичних точок ке-
рування». Нагадаємо: та-
ка система вже діє (при-
наймні має діяти) на під-
приємствах, що виробля-
ють тваринницьку про-
дукцію, до 20 вересня цьо-
го року вона набуває чин-
ності для підприємств, які 
здійснюють діяльність з 
харчовими продуктами, у 

яких нема необроблених 
інгредієнтів тваринно-
го походження (крім ма-
лих потужностей до п’яти 
працівників), а до 20 ве-
ресня 2019-го — для всіх 
малих підприємств харчо-
вої галузі, незалеж-
но від виду продук-
ції, яку вони виро-
бляють. 

Прес-секретар Білого дому у відповідь на запитання,  
чи розглядають США можливість у майбутньому 
визнати анексію Криму Росією. 

Держслужбу потрібно 
вдосконалювати

ЗМІНИ. Реформа державної служби виходить на впрова-
дження системних речей, серед яких чітке визначення сфер 
відповідальності кожного органу влади, його керівника. Про це 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав під час спецнара-
ди з питань подальшого реформування системи держуправлін-
ня, повідомляє департамент інформації та комунікацій з гро-
мадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Починаємо перезавантаження всієї держслужби. Нара-
зі найбільш прийнятна модель держуправління — модель ро-
боти органів місцевого самоуправління, де є центри прийнят-
тя рішень і виконавчі комітети. І на центральному управлінсько-
му рівні це можна перейняти — із конкретним розмежуванням 
функцій, можливістю надання широкого інструментарію фор-
мування й виконання держполітики, коли глава уряду і його 
члени займаються розвитком держави, напрацьовують фун-
даментальні напрямки роботи і мають достатні повноваження 
ухвалювати рішення. Потрібен закон, який би закріпив необхід-
ні норми», — зазначив Прем’єр.  

ЦИТАТА ДНЯ

САРА ГАКАБІ САНДЕРС:

ЦИФРА ДНЯ

3 млн 200 тис.
українських громадян, за даними 

міністра соціальної політики Андрія 
Реви, постійно працюють за кордоном

«Ми не визнаємо спроби 
Росії анексувати Крим. 
І наші кримські санкції 

залишатимуться доти, 
доки Росія не поверне 

півострів Україні».

 МОЗ оновлює перелік  
«Доступних ліків»

РЕФОРМИ. Вітчизняне Мі-
ністерство охорони здоров’я 
своїм наказом затвердило но-
вий Реєстр граничних оптово-
відпускних цін на лікарські засо-
би для участі в урядовій програ-
мі «Доступні ліки». Це означає, 
що до 12 липня фармвиробни-
ки та імпортери лікарських за-
собів мають подати заяви для 
участі їх торгових препаратів у 
програмі «Доступні ліки».  А на 
початку серпня міністерство за-
твердить новий перелік препа-
ратів програми «Доступні ліки», 
повідомляє прес-служба відом-
ства. 

Чинний Реєстр препаратів, 
вартість яких відшкодовує дер-
жава, налічує 143 торгові назви 
лікарських засобів українського 
виробництва та 96 зарубіжного. 
Загалом для лікування серце-
во-судинних захворювань, діа-

бету 2 типу та бронхіальної аст-
ми нині є 239 препаратів, 47 з 
яких для пацієнта повністю без-
оплатні.

За рік роботи програми спо-
живання препаратів, що уві-
йшли до переліку «Доступних 
ліків», у середньому збільши-
лося майже на 90%. Натомість 
споживання препаратів, що не 
входять до переліку ліків, вар-
тість яких відшкодовує держа-
ва, зменшилося на 6%, йдеть-
ся у повідомленні. Споживання 
препаратів від серцево-судин-
них захворювань збільшилося 
на 96%, для лікування діабету 
2 типу — на 73%, бронхіальної 
астми — на 31%.

Завдяки референтному ціно-
утворенню на деякі групи пре-
паратів у програмі ціни зни-
зилися на 60%. У середньому 
всі виробники знизили ціни на 

чверть для того, щоб мати змо-
гу долучитися до програми від-
шкодування.

У МОЗ нагадують, що  ре-
ферентні ціни кожної визначе-
ної добової дози (DDD за ре-
комендацією ВООЗ) для кож-
ної діючої речовини вирахову-
ють окремо. Граничні оптово-
відпускні ціни лікарських засо-
бів базуються на медіанній ціні 
на лікарський засіб у п’яти су-
сідніх країнах — Польщі, Сло-
ваччині, Угорщині, Чехії та Лат-
вії. Реєстр ліків, вартість яких 
відшкодовується державою за 
урядовою програмою «Доступ-
ні ліки», переглядається двічі 
на рік — у січні та липні. Спи-
сок оновлюється повністю, то-
му учасникам програми не-
обхідно повторно подати зая-
ви для внесення препаратів до 
Реєстру.

«Олеже, Україна з тобою!»
#FREE SENTSOV. У Киє-

ві на стадіоні «Олімпійський» 
відбулася акція на підтримку 
українського режисера Оле-
га Сенцова, який в російській 
колонії продовжує голоду-
вання, що триває вже більш 
як 50 днів. Про це повідомляє 
«Радіо Свобода». Учасники 
акції розгорнули на трибунах 
банер «Олег Сенцов, Україна 
з тобою!» і запалили на його 
тлі свічки та факели.  

«Головна наша мета —  
підтримати Олега Сенцова в 
нерівній боротьбі з кремлів-
ським судилищем, а також 
привернути увагу української 
та міжнародної громадськос-
ті до проблеми його звільнен-
ня», — пояснив один з ор-
ганізаторів акції віце-прези-
дент Федерації футболу Кри-
му Олег Комуняр. Він та-
кож розповів, що кінопроект 
«Babylon’13», який об’єднує 

кінорежисерів, операторів і 
кінематографістів, зніме ві-
део, у якому покаже світові, 
що українці чекають Олега 
Сенцова.  Олег Комуняр зау-
важив, що місцем для прове-
дення акції на підтримку Сен-
цова невипадково було обра-
но стадіон. «Це символ, адже 
у ці дні в Росії відбувається 
чемпіонат світу з футболу, за 
яким стежать мільйони лю-
дей», — пояснив він.

Із закликом сприяти усі-
ма можливими способами 
звільненню Олега Сенцо-
ва до послів країн ЄС у Ки-
єві  звернулася український 
омбудсмен Людмила Денісо-
ва.  Вона провела цю зустріч 
напередодні саміту «Украї-
на—ЄС»,  який має пройти 
у Брюсселі 9 липня. «Я за-
кликала послів, щоб вони 
переконали  президента РФ 
Путіна виконати гуманітар-

ну місію та звільнити наших 
політв’язнів, яких утримують 
на території Росії та в тимча-
сово окупованому Криму», 
— повідомила Людмила Де-
нісова. 

Український омбудсмен 
розповіла послам, що, по-
при домовленості, досягну-
ті між президентами Поро-
шенком і Путіним, російська 
сторона їх зірвала  і не на-
дала їй можливості побачи-
тися з українськими бран-
цями.  «Але я вже запропо-
нувала «дорожню карту», 
як російському омбудсмену 
та мені  все-таки здійснити 
ці візити», — сказала упо-
вноважена Верховної Ради 
з прав людини. Проте вона 
наголосила, що виконання 
цієї «дорожньої карти» мож-
ливе лише на умовах «дзер-
кальності, синхронності та 
взаємності».
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Задовольняючи 
чергове дитяче 
«Хочу!», треба 
бути певним у 
якості  
й  безпечності  
бажаного  
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програмними засобами ведення 
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господарювання)
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(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
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для паперової версії зазначається 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Державне підприємство «Кривбасшахтозакриття» ЄДРПОУ 32975178 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її 
впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса: 50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,  

проспект Поштовий, будинок 40,  
телефон/факс (056) 404-12-40, 404-12-31

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Альтернативна схема (режим) акумуляції надлишків зворотних 

вод у ставку-накопичувачу шахтних вод та їх скидання у р. Інгулець. 
Варіант 1. Постійна подача шахтної води у ставок-накопичувач про-
тягом року. Акумуляція у ставку-накопичувачу шатних вод півден-
ної групи шахт у період з 16 березня по 14 вересня та відведення їх у 
р. Інгулець у період з 15 вересня по 15 березня, з розбавленням во-
дою з Карачунівського водосховища, відповідно до регламенту ски-
ду. При цьому у контрольному створі «Андріївка» забезпечується не 
перевищення розрахункових фонових концентрацій пріоритетних 
забруднюючих речовин. 

Технічна альтернатива 1.
Альтернативна схема (режим) акумуляції надлишків зворотних 

вод у ставку-накопичувачу шахтних вод та їх скидання у р. Інгулець. 
Варіант 2. Постійна подача шахтної води у ставок-накопичувач про-
тягом року. Акумуляція у ставку-накопичувачу шатних вод південної 
та північної груп шахт у період з 16 березня по 14 вересня та відве-
дення їх в р. Інгулець у період з 15 вересня по 15 березня, з розбав-
ленням водою з Карачунівського водосховища, відповідно до регла-
менту скиду. При цьому у контрольному створі «Андріївка» забезпе-
чується не перевищення розрахункових фонових концентрацій пріо-
ритетних забруднюючих речовин.

Технічна альтернатива 2.
Збереження існуючої схеми (режиму) акумуляції надлишків зво-

ротних вод у ставку-накопичувачу шахтних вод та їх скидання у р. Ін-
гулець. Постійна подача шахтної води у ставок-накопичувач протя-
гом року. Акумуляція у ставку-накопичувачу шатних вод південної 
групи шахт у період з 1 березня по 31 жовтня та відведення їх в р. Ін-
гулець у між вегетаційний період з 1 листопада по 28 лютого, з роз-
бавленням водою з Карачунівського водосховища, відповідно до ре-
гламенту скиду. При цьому у період скидання відбувається тимчасо-
ве погіршення якості води нижче місця скидання у порівнянні з фо-
новими концентраціями пріоритетних забруднюючих речовин, а піс-
ля завершення скидання здійснюється промивка русла річки Інгу-
лець водою Карачунівського водосховища на ділянці від греблі Ка-
рачунівського водосховища до гирла р. Інгулець.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні аль-
тернативи.

Місце провадження планованої діяльності. Ставок-накопичувач 
шахтних вод, розташований на лівому березі річки Інгулець в бал-
ці Свистунова на південь від м. Кривий Ріг, в Широківському районі 
Дніпропетровської області; ділянка р. Інгулець від греблі Карачунів-
ського водосховища до контрольного створу «Андріївка».

Оскільки планована діяльність полягає у зміні схеми (режиму) ро-
боти існуючого об’єкта, територіальні альтернативи не розглядають-
ся.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
При впровадженні планованої діяльності очікується позитивний 

соціально-економічний вплив за рахунок зменшення негативних 
наслідків для населення та водного господарства, до яких призво-
дить скидання у р. Інгулець надлишків зворотних вод за діючої схе-
ми поводження з високомінералізованими шахтними водами Крив-
басу. Розроблювана альтернативна схема (режим) акумуляції над-
лишків зворотних вод у ставку-накопичувачу шахтних вод та їх ски-
дання у р. Інгулець має на меті запобігти підвищенню рівня забруд-
нення води р. Інгулець у період скидання зворотних вод з ставка-на-
копичувача (буде забезпечено не перевищення розрахункових фо-
нових концентрацій пріоритетних забруднюючих речовин) та ризи-
ку переповнення ставка-накопичувача при акумуляції шахтних вод. 
Впровадження альтернативної схеми дозволить уникнути зупинки 
відкачки підземних вод у Кривбасі та припинення роботи гірничо-
рудних підприємств з підземного видобутку залізорудної сировини, 
що в цілому сприятиме збереженню робочих місць і екологічної рів-
новаги в регіоні.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри пла-
нованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо)

Альтернативна схема (режим) акумуляції надлишків зворот-
них вод у ставку-накопичувачу шахтних вод та їх скидання у р. Ін-
гулець. Варіант 1. Середньорічний обсяг подачі шахтної води — 
12,76 млн м3. Максимальний обсяг наповнення ставка-накопичу-
вача — 6,2 млн м3, розрахункова витрата скидання зворотних вод 
0,63 м3/с, сумарний обсяг попусків води для розбавлення зворот-
них вод  з Карачунівського водосховища — 187,0 млн м3 з компен-
сацією відповідного обсягу по каналу Дніпро-Інгулець, розрахункова 
витрата попуску з Карачунівського водосховища — 12,0 м3/с. В пе-
ріод скидання зворотних вод прогнозні значення пріоритетних за-
бруднюючих речовин у контрольному створі «Андріївка»: вміст хло-
ридів — 1200 мг/л, сульфатів — 550 мг/л; загальна мінералізація 
— 3200 мг/л.

Альтернативна схема (режим) акумуляції надлишків зворот-
них вод у ставку-накопичувачу шахтних вод та їх скидання у р. Ін-
гулець. Варіант 2. Середньорічний обсяг подачі шахтної води — 
16,92 млн м3. Максимальний обсяг наповнення ставка-накопичу-
вача 7,5–7,7 млн м3, розрахункова витрата скидання зворотних вод 
0,86 м3/с, сумарний обсяг попусків води для розбавлення зворот-

них вод з Карачунівського водосховища — 249,0 млн м3 з компен-
сацією відповідного обсягу по каналу Дніпро-Інгулець, розрахункова 
витрата попуску з Карачунівського водосховища — 16,0 м3/с. В пе-
ріод скидання зворотних вод прогнозні значення пріоритетних за-
бруднюючих речовин у контрольному створі «Андріївка»: вміст хло-
ридів — 1250 мг/л, сульфатів — 500 мг/л; загальна мінералізація 
— 3100 мг/л. 

Збереження існуючої схеми (режиму) акумуляції надлишків 
зво ротних вод у ставку-накопичувачу шахтних вод та їх скидан-
ня у р. Інгулець: Середньорічний обсяг подачі шахтної води — 
12,76 млн м3. Максимальний обсяг наповнення ставка-накопичува-
ча — 7,75 млн м3, витрати скидання зворотних вод 0,55–1,6 м3/с, 
сумарний обсяг попусків води з Карачунівського водосховища для 
розбавлення зворотних вод — 45,0 млн м3 та для промивки русла р. 
Інгулець — 60,0 млн м3 з компенсацією відповідних обсягів по кана-
лу Дніпро-Інгулець. Витрати попуску з Карачунівського водосхови-
ща в період скидання зворотних вод 3,0–7,0 м3/с, в період промив-
ки 20,0 — 30,0 м3/с. Максимальні значення пріоритетних показни-
ків якості води у контрольному створі «Андріївка» в період скидання 
зворотних вод: вміст хлоридів — 4500 мг/л, сульфатів — 1250 мг/л; 
загальна мінералізація — 9000 мг/л.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтер-
нативами:

щодо Альтернативної схеми (режиму) акумуляції надлишків зво-
ротних вод у ставку-накопичувачу шахтних вод та їх скидання у р. Ін-
гулець.

Варіант 1: період скидання обмежується восени — завершенням 
періоду зрошування основних сільськогосподарських культур, на-
весні — початком нерестового періоду; розрахункові фонові кон-
центрації пріоритетних забруднюючих речовин повинні дотримува-
тися, починаючи з контрольного створу, розташованого нижче міс-
ця скиду. 

щодо Альтернативної схеми (режиму) акумуляції надлишків зво-
ротних вод у ставку-накопичувачу шахтних вод та їх скидання у р. Ін-
гулець.

Варіант 2: такі самі обмеження, що й для варіанта 1;
щодо збереження існуючої схеми (режиму) акумуляції надлишків 

зворотних вод у ставку-накопичувачу шахтних вод та їх скидання у р. 
Інгулець: період скидання обмежується восени — завершенням ве-
гетаційного періоду, коли температура води в річці стає нижче +100, 
навесні — початком нерестового періоду; після завершення скидан-
ня виконується промивка русла річки прісною водою; розрахунко-
ві концентрації пріоритетних забруднюючих речовин повинні дотри-
муватися, починаючи з контрольного створу, розташованого ниж-
че місця скиду.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 
альтернативами:

щодо Альтернативної схеми (режиму) акумуляції надлишків зво-
ротних вод у ставку-накопичувачу шахтних вод та їх скидання у р. Ін-
гулець.

Варіант 1: не передбачається змін діючого комплексу інженерного 
захисту та системи спостережень за об’єктом щодо Альтернативної 
схеми (режиму) акумуляції надлишків зворотних вод у ставку-нако-
пичувачу шахтних вод та їх скидання у р. Інгулець.

Варіант 2: передбачається нарощування протифільтраційного 
екрану без зміни системи спостережень за об’єктом щодо збере-
ження існуючої схеми (режиму) акумуляції надлишків зворотних вод 
у ставку-накопичувачу шахтних вод та їх скидання у р. Інгулець: не 
передбачається змін діючого комплексу інженерного захисту та сис-
теми спостережень за об’єктом.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Сфера можливого впливу планованої діяльності для всіх вище-

названих альтернатив охоплює:
•	 клімат	і	мікроклімат;
•	 повітряне	середовище;
•	 геологічне	середовище;	гідрогеологічні	умови	в	районі	ставка-

накопичувача шахтних вод;
•	 водне	середовище	—	гідроекосистема	р.	Інгулець	нижче	місця	

скиду зворотних вод з ставка-накопичувача у б. Свистунова, зо-
крема, гідрологічний режим, процеси формування якості води, 
умови відтворення рибних ресурсів, умови водогосподарсько-
го, рибогосподарського та рекреаційного водокористування; 

•	 ґрунти	—	в	районах	використання	води	р.	Інгулець	для	потреб	
зрошувального землеробства (в нижній течії ріки);

•	 рослинний	і	тваринний	світ;
•	 техногенне	 середовище	—	 умови	 експлуатації	 сільськогоспо-

дарських об’єктів, діяльність яких пов’язана з використанням 
води р. Інгулець. 

Джерелом можливого впливу на довкілля для всіх вищеназва-
них альтернатив є скид шахтних вод із ставка-накопичувача у бал-
ці Свистунова та фільтраційні втрати води зі ставка-накопичувача.

Прямими видами впливу є хімічний (зміна якості води р. Інгулець 
та підземних водоносних горизонтів) і фізичний (зміна гідрологіч-
них параметрів стоку р. Інгулець). Опосередкованим видом впливу є 
біологічний (зміна умов життєдіяльності гідробіоценозів). 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої катего-
рії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити від-
повідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля»)

Відповідно до пунктів 13 та 14 частини 2 статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність належить до 
другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (перегляд 
або оновлення умов провадження планованої діяльності, яка при-
зводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонног о 
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативног о 
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-

ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Дослідження включатимуть:
- збір та аналіз наявних фондових матеріалів, включаючи опублі-

ковані та архівні джерела, для оцінки стану річки Інгулець та її 
гідробіоценозів на ділянці від Карачунівського водосховища до 
її гирла;

- вивчення відомчих даних щодо технічного стану ставка-накопи-
чувача; 

- аналіз динаміки забруднення підземних вод у районі балки 
Свистунова;

- натурні дослідження сучасного екологічного стану гідробіоце-
нозів р. Інгулець в зоні впливу планованої діяльності;

- прогнозування змін стану довкілля за варіантами здійснен-
ня планованої діяльності, включаючи її припинення, та оцінку 
можливих наслідків діяльності для основних компонентів до-
вкілля.

Звіт з оцінки впливу на довкілля міститиме:
- опис планованої діяльності, зокрема місця провадження плано-

ваної діяльності; цілей планованої діяльності; опис основних ха-
рактеристик планованої діяльності за сучасною схемою її здій-
снення та виправданими альтернативними варіантами з описом 
основних причин обрання запропонованого варіанта;

- опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку 
планованої діяльності; 

- опис поточного стану довкілля за існуючих умов здійснення ді-
яльності;

- опис ймовірного стану довкілля в разі припинення діяльності;
- опис ймовірного стану довкілля при здійсненні планованої ді-

яльності за альтернативним варіантом 1, альтернативним варі-
антом 2 та за варіантом продовження діяльності за існуючою 
схемою;

- оцінку впливу планованої діяльності за варіантами на довкілля, 
зокрема,	 навколишнє	 водне	 та	 геологічне	 середовище,	 ґрун-
ти, рослинний та тваринний світ, об’єкти природно-заповідного 
фонду;

- оцінку ризиків для довкілля, у тому числі через можливість ви-
никнення надзвичайних ситуацій;

- опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки 
впливів на довкілля;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, від-
вернення, уникнення, зменшення, усунення значного негатив-
ного впливу на довкілля;

- стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу 
на довкілля під час провадження планованої діяльності;

- резюме нетехнічного характеру, розраховане на широку ауди-
торію.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцін-
ка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордон-
ного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

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

У висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності упо-
вноважений орган	визначає	допустимість	чи	обґрунтовує	недопус-
тимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом госпо-
дарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідо-
млено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстра-
ції та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості во-
ни будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з 
дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, сво-
їм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впли-
ву на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або	обґрунтовано	відхилити	зауваження	 і	пропозиції	 громадськос-
ті, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде позитивний висновок центрального ор-
гану виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику у сфері охорони навколишнього природного середо-
вища що видається Міністерством екології та природних ресурсів 
України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до Міністерства екології та природних ресурсів Украї-
ни, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Укра-
їна, Департамент екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної ді-
яльності, відділ оцінки впливу на довкілля m.shimkus@menr.gov.ua, 
тел. (044) 206-20-89, Шимкус Марина Олександрівна. 
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №242/3975/16-к 
за обвинуваченням Романова Романа Миколайовича у скоєн-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 364 КК України. Обвинувачений Романов Роман Мико-
лайович, 24.09.1968 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 3, викликаєть-
ся до суду на 14 годину 30 хвилин 9 липня 2018 року (корп. 
№ 1, каб. №12) для участі в підготовчому судовому засідан-
ні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та ого-
лошення його в міждержавний та/або міжнародний розшук є 
підставою для здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

У провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Пилипенка Анатолія Ми-
колайовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, який 
викликається для участі в розгляді кримінального 
провадження, яке відбудеться 11 липня 2018 року о 
09.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Марі-
уполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/6164/17 за обвинуваченням Федо-
ренка С. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за відсутнос-
ті обвинуваченого (in absentia) у порядку спеціально-
го судового провадження. Обвинувачений Федорен-
ко Сергій Миколайович, 12.09.1959 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Макі-
ївка, вул. Рєпіна, 2-й проїзд, б. 17-А, кв. 6; м. Макіїв-
ка, вул. Єрмака, б. 18, викликається до суду на 09.30 
год. 13 липня 2018 року (корп. № 2, каб. №18) для 
участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
Яцюка Дениса Миколайовича, 26.07.1991 року наро-
дження, який обвинувачується в скоєнні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, для участі в судо-
вому засіданні щодо розгляду обвинувального акта в 
кримінальному провадженні №22016160000000371 
від 26.10.2016 року, яке відбудеться 17.07.2018 року 
о 15 год. 30 хв. у приміщенні Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, № 33, зал судових засідань № 231.

Обвинуваченому Яцюку Д. М. у разі неявки в судо-
ве засідання повідомити суд про причини своєї не-
явки.

Суддя В. М. Попревич

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/6019/17 за обвинуваченням Бого-
славської О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України, за від-
сутності обвинуваченої (in absentia) у порядку спеці-
ального судового провадження. Обвинувачена Бого-
славська Олена Миколаївна, 25.11.1976 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Макіївка, мкр-н Зелений, 62/44, викликається до 
суду на 10.00 год. 13 липня 2018 року (корп. № 2, 
каб. №18) для участі в судовому засіданні.

Суддя A. І. Міросєді

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

провадження 
Обвинувачений Левенець Ігор Вікторович, який 

народився 16 травня 1981 року, зареєстрований за 
адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 40, кв. 304, відповід-
но до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в 
судове засідання, яке відбудеться 13.07.2018 року о 
14 годині 00 хвилин у залі судових засідань №231 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне провадження 
№ 233/1051/18 за обвинуваченням Істоміної А. Є. за ч. 2 
ст. 110 КК України. Обвинувачена Істоміна Анастасія Єв-
геніївна, 30.09.1981 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 
57, викликається до суду на 09.00 год. 13 липня 2018 ро-
ку (корп. № 2, каб. №18) для участі в судовому засіданні. 
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченою та ого-
лошення її в міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 13.06.2018 року по кримінальному 
провадженню за обвинуваченням Охременка Арте-
ма Олексійовича у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, при-
значене судове засідання, розгляд справи здійсню-
ється у спеціальному судовому провадженні.

До суду як обвинувачений викликається Охремен-
ко Артем Олексійович. Судове засідання відбудеть-
ся 19.07.2018 року о 14.00 год. у приміщенні суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

Суднові реєстраційні документи  
на судно «Южанка», 

з реєстраційним бортовим номером УДБ-228-К, 
судновласник Морозенко Є. В.,  

вважати недійсними.

Державне підприємство «ТВК» (код 24971375, 

вул. Базова, 21, смт Авангард, Овідіопольский ра-

йон, Одеська область, 67806) повідомляє про замі-

ну печатки з 19.06.2018 року.

Шановні кредитори!
Повідомляємо, що відповідно до рішення За-

гальних зборів ТОВ «Тева Україна» (код ЄДРПОУ 
34770471) від 26.06.2018 р. зменшено розмір його 
статутного капіталу.

Втрачений судновий білет  

з бортовим номером КИВ-1140К,  

зареєстрований на Олешка Олега Владиславовича, 

вважати недійсним.

Після смерті Зварича Анатолія Сергійовича, 1961 
року народження, який помер 15 грудня 2017 року, в 
Славутській державній нотаріальній конторі (Хмель-
ницька обл., м. Славута, пл. Шевченка, 8) заведена 
спадкова справа. У зв’язку з цим викликаються спад-
коємці до спадкування.

Втрачений судновий білет на судно «Казанка»  

з бортовим номером УР-66-К,  

власник Конвалюк Г.Б.,  

вважати недійсним.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Сабодаша Максима Анатолійовича, 01.05.1979 
року народження, у судове засідання в криміналь-
ному провадженні № 1-кп/331/57/2018 за обвинува-
ченням Сабодаша Максима Анатолійовича в скоєнні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 08.08.2018 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, 
зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

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

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

1) Колотая Віталія Володимировича, Степаненка Романа Валерійовича, Харитонова 
Єгора Валентиновича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, 
ч. 1 ст. 28 КК України. Обвинувачені по справі: Колотай В.В., 17.05.1969 року наро-
дження (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Кірова, 449), Степаненко Р. В., 
03.11.1986 року народження (зареєстрований за адресою: Запорізька обл., Пологів-
ський район, с. Шевченка, вул. Іжикова, 35), Харитонов Є.В., 09.02.1986 року народжен-
ня (зареєстрований за адресою: м. Курахове, вул. Мечникова, 19А/83) викликаються 
на 10.07.2018 року о 13.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Соляник А. В.;

2) Нємова Юрія Валентиновича, 28.03.1978 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений  
Нємов Ю. В. (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Треньова, 1в/26) викликаєть-
ся на 10.07.2018 року о 12.00 год. до суду, каб. № 8, для участі в розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Соляник А. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності 
обвинуваченого (in absentia), який переховується від органів слідства та суду з метою 
ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголо-
шений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

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

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Жогу 
Артема Володимировича, 18.01.1975 р.н., як обвинуваченого в 
кримінальному провадженні № 296/10028/17, 1-кп/296/333/18 
у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 260 КК України, під головуванням судді Шимон Л. С. у підго-
товче судове засідання, що відбудеться 16.07.2018 року о 10.30 
год. у приміщенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 113.

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Нікітін Олексій Олександрович, 19.09.1976 ро-

ку народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання на 12 год. 00 хв. 12 липня 2018 ро-
ку до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області  
(м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, каб. № 2 (2-й пов.), голо-
вуючий суддя Піндрак О. О., судді: Антонюк О. В., Трембач О. Л., конт. 
тел. (0382) 76-28-40), для проведення судового розгляду в кримі-
нальному провадженні № 22015240000000042 про обвинувачення 
Нікітіна Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 2583 КК України. Поваж-
ні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 
139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 25.12.1987 року 

народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України ви-
кликається в судове засідання на 17 год. 00 хв. 17 липня 2018 ро-
ку до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької облас-
ті (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 203, головую-
чий суддя Піндрак О. О., судді: Антонюк О. В., Дручкова С. П., конт. 
тел. (0382) 76-28-40), для проведення судового розгляду в кри-
мінальному провадженні № 22015240000000012 про обвинува-
чення Оскоми Дмитра Васильовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик передбачені 
ст.ст. 138, 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Артюх В’ячеслав Леонідович, 02.04.1988 року 

народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України ви-
кликається на 11 год. 30 хв. 16 липня 2018 року до Хмельниць-
кого міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 54, каб. № 404, суддя Антонюк О. В., тел. (0382) 67 15 64, для 
проведення підготовчого судового засідання в кримінальному 
провадженні № 22015240000000024 за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені у 
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбаче-
ні у ст. 139 КПК України.

Василівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Чабана Артема Олександровича, 13 бе-
резня 1982 року народження, у судові засідання по 
кримінальному провадженню № 1-кп/311/23/2018 
відносно Чабана Артема Олександровича у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, які відбудуться 16.07.2018 року о 14.00 год., 
10.09.2018 року о 14.00 год., 27.09.2018 року о 14.00 
год., 04.10.2018 року о 14.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: вул. Державна, 2, м. Василівка Запо-
різької області.

Суддя Носик М. А.

Радомишльським районним судом Житомирської 
області викликається відповідачка Ляшенко Наталія 
Андріївна, 14.04.1981 року народження, місце про-
живання якої невідоме, на засідання, яке призначе-
но 10.08.2018 року о 09.00 год., у цивільній справі  
№ 289/788/18 за позовною заявою Ляшенка Яро-
слава Вікторовича до Ляшенко Наталії Андріївни про 
стягнення аліментів.

У разі неявки відповідачки в судове засідання на 
вищевказаний день та час, розгляд справи відбу-
деться на підставі наявних у ній доказів.

Суддя І. М. Невмержицький

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає кримінальне провадження № 42014080000000652 
(номер справи 243/243/3053/15-к, номер проваджен-
ня 1-кп/243/199/2018) за обвинуваченням Ковінько Яни 
Василівни у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі Ковінько Яна Василівна, 
01.09.1983 року народження, яка проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, проспект Россі-
ні, 6/30, викликається на судове засідання, яке від-
будеться 9 липня 2018 року о 08.30 год. до суду, для 
участі в розгляді справи.

Якщо обвинувачена, до якої не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не при-
була за викликом у судове засідання, суд відкладає 
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і 
вживає заходів до забезпечення її прибуття до суду. 
Суд також має право постановити ухвалу про привід 
обвинуваченої та/або ухвалу про накладення на неї 
грошового стягнення в порядку, передбаченому гла-
вами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне 
судове провадження.

Суддя В. І. Старовецький

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає кримінальне провадження № 22017050000000105 
(номер справи 243/243/1369/17, номер провадження 
1-кп/243/200/2018) за обвинуваченням Бовта Макси-
ма Анатолійовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Бовт Максим Анатолійо-
вич, 03.08.1979 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюс-
кінців, 184-а, викликається на судове засідання, яке 
відбудеться 12 липня 2018 року о 09.00 год. до суду, 
для участі в розгляді справи.

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

Суддя В. І. Старовецький

Повістка про виклик
У провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22017130000000274 від 04.12.2017 року за обви-
нуваченням Гребенюка Андрія Валерійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинуваче-
ного Гребенюка Андрія Валерійовича, 05.06.1979 
р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Цен-
тральна (Радянська), 5/4, у судове засідання, яке від-
будеться 11.07.2018 року о 16 годині 00 хвилин у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт 
Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судово-
го засідання і вживає заходів до забезпечення його 
прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в поряд-
ку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

У провадженні Солом’янського районного суду 
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Уржумової Наталії Валеріївни, обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання ви-
кликається Уржумова Наталія Валеріївна, 21.02.1972 
р.н., обвинувачена у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 11 липня 2018 року о 09.30 год. у 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4,  
під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

У провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Федоренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 
р.н., обвинуваченої у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідан-
ня викликається Федоренко Евеліна Робертівна, 
03.09.1972 року народження, обвинувачена у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 11 липня 
2018 року о 09.30 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді  
Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Амур-Нижньодніпровським районним судом міс-
та Дніпропетровська (49083, м. Дніпро, вул. Ново-
селівська, б. 9) у порядку спеціального судового 
провадження здійснюється судовий розгляд у кри-
мінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під 
№12014040630001691 за обвинуваченням Сидо-
ренка Степана Андрійовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 2  
ст. 365 КК України (справа №199/8636/16).

Обвинувачений Сидоренко C.А., останнє відоме 
місце проживання: Дніпропетровська обл., м. Пер-
шотравенськ, вул. Пушкіна, б. 13, кв. 60, викликаєть-
ся на 09 год. 00 хв. 12.07.2018 року (резервні дати 
– о 09 год. 00 хв. 19.07.2018 року, о 09 год. 00 хв. 
26.07.2018 року та о 09 год. 00 хв. 02.08.2018 року) 
до суду (каб. №17) для участі в судовому розгляді.

Головуючий суддя Сенчишин Ф. М.

Вільнянський районний суд Запорізької об-
ласті викликає Дем’янова Віталія Володимирови-
ча, 18.09.1980 року народження, який зареєстро-
ваний за адресою: 70002, Україна, Запорізька об-
ласть, місто Вільнянськ, вулиця Горького, 9, кварти-
ра 51, останнє відоме суду місце мешкання: Украї-
на, 70002, Запорізька область, місто Вільнянськ, ву-
лиця Першотравнева, будинок 33, у судове засідан-
ня по спеціальному кримінальному провадженню  
№ 1-кп/314/35/2018 (№ 314/8121/16-к) за обвину-
ваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 27 липня 2018 
року о 10.00 год. у приміщенні Вільнянського район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізь-
ка область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4, кабінет 
№ 5, для участі в розгляді спеціального криміналь-
ного провадження. 

Головуючий суддя Кіяшко В. О.,  
судді Беспалько Т. Д., Кофанов А. В.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +20  +25
Житомирська +10  +15 +20  +25
Чернігівська +9  +14 +20  +25
Сумська +9  +14 +20  +25
Закарпатська +10  +15 +23  +28
Рівненська +10  +15 +22  +27
Львівська +10  +15 +23  +28
Івано-Франківська +10  +15 +23  +28
Волинська +10  +15 +22  +27
Хмельницька +10  +15 +22  +27
Чернівецька +10  +15 +23  +28
Тернопільська +10  +15 +22  +27
Вінницька +10  +15 +23  +28

Oбласть Нiч День

Черкаська +10  +15 +23  +28
Кіровоградська +10  +15 +23  +28
Полтавська +10  +15 +23  +28
Дніпропетровська +13  +18 +23  +28
Одеська +15  +20 +25  +30
Миколаївська +14  +19 +25  +30
Херсонська +14  +19 +25  +30
Запорізька +14  +19 +25  +30
Харківська +11  +16 +22  +27
Донецька +14  +19 +23  +28
Луганська +14  +19 +23  +28
Крим +14  +19 +25  +30
Київ +13  +15 +22  +24
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ЯШевченківський районний суд м. Києва викликає Агарьова Сергія Во-
лодимировича, 7 серпня 1973 р.н., як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальному провадженню № 42015110350000144, внесеного до 
ЄРДР 17.06.2015 року відносно Агарьова Сергія Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 
ст. 111 КК України, яке призначено на 13 год. 00 хв. 20 липня 2018 року.

Одночасно повідомляємо, що судом призначено підготовче судове 
засідання на підставі обвинувального акта в кримінальному проваджен-
ні, за яким висунуто обвинувачення Агарьову Сергію Володимировичу у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 
ст. 111 КК України у відкритому судовому засіданні на 13 годину 00 хви-
лин 20 липня 2018 року, про що повідомляємо зацікавлених осіб.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваче-
ного Агарьова Сергія Володимировича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України.

Суддя В.В. Бугіль
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Колиска юних талантів
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ЛІТО-2018. «Гармонія» — табір унікальний, бо єдиний в об-
ласті й один із небагатьох в Україні, який улітку збирає обда-
рованих дітей, щоб допомогти їм розвинути здібності й талан-
ти. Уже в 26-те він зібрав під своє крило школярів у закарпат-
ському селищі Чина, серед яких 95 переможців міжнародних, 
все українських та обласних творчих конкурсів. Обдаровані ді-
ти відвідуватимуть уроки і майстер-класи відомих викладачів, 
серед яких заслужені працівники культури України Володимир 
Стегней, Маріанна Сокач, заслужений артист України Ференц 
Томич, Наталія Шіпош та інші. 

Юні таланти разом із творчими заняттями, що відбувати-
муться під керівництвом педагогів, відпочиватимуть на лоні ма-
льовничої природи Карпат. Їх чекають нові зустрічі й знайом-
ства, спортивні змагання, цікаві подорожі та екскурсії. Своєрід-
ним творчим звітом стане для обдарованих дітей завершаль-
ний концерт юних талантів наприкінці табірної зміни. 

Вартість путівки в закарпатську «Гармонію» — найнижча в 
області й становить 210 грн на добу. «Чудову справу робить га-
лузева профспілка у Закарпатті, — сказала голова ЦК проф-
спілки працівників культури України Людмила Перелигіна. — 
Сприяти духовному збагаченню, розвивати творчі здібності 
треба змалку. Від цього залежить, чи виростуть із юних талан-
тів митці, які здатні будуть підхопити естафету сьогоднішніх ді-
ячів української культури і мистецтва».

Обком профспілки працівників культури Закарпатської об-
ласті, яку очолює голова Наталія Жовтин, — єдиний засновник 
творчого табору і фінансування здійснює лише за власні ко-
шти. Наталія Михайлівна щиро привітала юних учасників табір-
ної зміни, побажала їм провести час із користю для душі й тіла.

Яхтсмени змагалися за кубок Кінбурнської коси
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ПАРУСНА РЕГАТА. Про-
тягом трьох днів в акваторії 
річки Південний Буг, Дніпро-
Бузького лиману та Чорно-
го моря тривала 25-та еколо-
гічна регата «Кубок Кінбурн-
ської коси ім. Сергія Шапо-
валова». Стартували перего-
ни з Миколаївського обласно-
го яхт-клубу та в перший день 
завершилися в Очакові. Дру-
гого дня спортсмени пройшли 
відстань від Очакова до Ягор-
лицької затоки на Кінбурн-
ській косі. Завершальним 
етапом стала гонка від Ягор-
лицької затоки до Очакова. 

Регата вже стала масштаб-
ним змаганням в Україні се-
ред вітрильників, цього року в 
ньому взяв участь 51 екіпаж, 
це 256 спортсменів із п’яти об-
ластей України. Змагання від-
бувалися на річці, лимані та в 
морі. Учасників було розподі-

лено на вісім підгруп за кла-
сами яхт. Незважаючи на всі 
перешкоди та виклики при-
роди, перегони завершилися 
вдало. Визначено перемож-
ців і призерів у кожному класі. 
За абсолютну швидкість голо-
вний приз отримав екіпаж ях-
ти «Союз-М».

Традиційно регата стал а 
ще й важливим для регіону 
екологічним заходом. Її за-
снував у 1994 році Сергій Ша-
повалов — відомий яхтсмен, 
доцент Миколаївського кора-
блебудівного інституту, ди-
ректор Південної філії інсти-
туту екології НЕЦ України. Як 
зазначає еколог Олег Деркач, 
цього року регату проводили 
під гаслом збалансованого 
розвитку туризму на Кінбурн-
ській косі, бо з 2014-го через 
окупацію Криму та великий 
приплив туристів гостро по-
стали проблеми використан-
ня природно-рекреаційного 
потенціалу Кінбурнської коси. 

У Маріуполі подбають про «Радіус безпеки»
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ОБЕРЕЖНО НА ВОДІ! У 
приморському Маріуполі пре-
зентували програму «Радіус 
безпеки», реалізовуючи яку, 
в місті та найближчих населе-
них пунктах і в акваторії Азов-
ського моря відповідні ряту-
вальні роботи проводитимуть 
швидко та ефективно. Про 

програму та плани місцевих 
рятувальників на найближчі 
чотири роки розповів на не-
давній сесії керівник аварій-
но-водолазної служби Марі-
упольської міськради Олек-
сандр Татай. За його слова-
ми, завдяки фінансовій до-
помозі з міського бюджету в 
розмірі майже 62 мільйони 
гривень проект «Радіус без-
пеки» передбачає технічне 

переозброєння аварійно-ря-
тувальної служби, збільшен-
ня її штату та підготовку ква-
ліфікованих фахівців. Насам-
перед придбають сучасні ава-
рійно-рятувальне обладнан-
ня і спорядження, важкі водо-
лазні комплекти для роботи 
під водою, забрудненою ток-
сичними біохімічними речо-
винами, автомобілі для опе-
ративного виїзду мобільних 

груп на місце аварії чи нещас-
тя, швидкісні пошуково-ряту-
вальні катери й човни, радіо-
станції та інші переговорні 
пристрої. 

Депутати Маріупольської 
міської ради схвалили й під-
тримали програму «Раді-
ус безпеки», небезпідставно 
вважаючи безпеку людей на 
морському узбережжі одним 
зі своїх завдань.

Регата «Кубок Кінбурнської коси ім. Сергія Шаповалова» 
стал а для регіону важливим екологічним заходом

Мистецькі об’єкти зі сміття 
виставили у Львові

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. Львів — 
перше і єдине місто, яке то-
рік офіційно ухвалило стра-
тегію «Нуль відходів», що пе-
редбачає сортування та вико-
ристання непотребу. Обдаро-

вані студенти взялися засто-
сувати вторсировину у твор-
чості. Тож навіть підготува-
ли в межах екопроекту «Дру-
ге життя» арт-експозицію. Ви-
ставку врочисто відкрили у 
«Львіварні». 

Основу експозиції, поін-
формували у прес-службі 

міської ради, становили мис-
тецькі об’єкти з різної вторин-
ної сировини, а також кон-
струкції, для виготовлення 
яких учасники використали 
майже 1000 бляшанок, 10 кі-
лограмів скла, 700 пластико-
вих пляшок, 25 кілограмів ме-
талу, 150 паперових стакан-

чиків і 5 кілограмів макулату-
ри. Виставку, кажуть її органі-
затори, підготували, щоб змі-
нити підхід до екологічної те-
ми і привернути увагу вели-
кої кількості людей. Це чудо-
ва нагода поставити наголос 
на проблемі розділення та пе-
реробки відходів.

І прикраси, і вбрання зроблено з відходів
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