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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 27 липня 2018 року
USD 2665.1412 EUR 3122.4794 RUB 4.2339 / AU 327372.62 AG 4148.29 PT 224138.37 PD 248924.19

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Слід забути про стук 

шахтарських касок, коли 
люди говорять про свою 
заробітну плату. Маємо 

чути на видобувних 
підприємствах шум 

виробництва».

250 мільйонів 
закладено  
в оборонний бюджет 

ПІДТРИМКА. Палата представників Конгресу Сполучених 
Штатів Америки підтримала надання 250 мільйонів доларів на 
безпекову допомогу Україні. Цей пункт внесено до ухваленого 
проекту закону про бюджет США на 2019 рік на потреби наці-
ональної оборони. Посольство України в США повідомляє, що 
50 мільйонів з цієї суми має бути спрямовано на закупівлю ле-
тальних видів озброєнь.

До документа внесено основні положення проекту закону 
про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки, який перед-
бачає допомогу Українській державі в посиленні власних спро-
можностей щодо захисту від кібератак. Зокрема, Державно-
му департаментові доручено подати до Конгресу доповідь про 
стан співпраці з Україною у галузі кібербезпеки для пошуку но-
вих напрямів такої взаємодії та підтримки.

Проект закону про бюджет США на 2019 рік на потреби на-
ціональної оборони ще має підтримати Сенат, повідомляє  
УНІАН. І лише потім — підписати президент США.

1,2 млрд дол.
(в еквіваленті) надійшло в Україну 

через системи переказу коштів у 
першому півріччі 2018 року

ТРАНСПОРТ. Страшні ДТП, що недавно вжахнули всю Україну, 
— це прояв давньої хвороби, яка вразила всю систему 
приватних маршрутних перевезень у нашій країні

Нелегальні перевізники: 
кому загроза,  
кому годівниця

Прем’єр-міністр про ухвалення чітких рішень,  
які виведуть галузь із непростого становища
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ЛЮДИ І ЧАС

Мінінфраструктури, 
Світовий банк, Укравтодор та 
Укртрансбезпека представили 
проект запобігання руйнації 
дорожнього покриття

БЕЗПЕКА РУХУ

Княжна Варвара Рєпніна любила 
Тараса Шевченка і робила 
все, щоб він, за її словами, 
«був добрим, чистим душею і 
великим»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

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

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

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua6 

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 2018514769)

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
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка 

родовища з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова роз-
робка родовища) (газ природний, конденсат, нафта, супутні компонен-
ти — корисні копалини загальнодержавного значення) Гашинівської 
ділянки Коробочкинсько-Максальської зони.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів у разі введення в ДПР родови-
ща — дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і за-
твердження запасів в ДКЗ України, промислова розробка. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, нафта і конденсат. 
Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — фі-
лія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Гашинівська ділянка Коробочкинсько-Максальської зони розташо-
вана в межах Чугуївського, Балаклійського, Шевченківського, Ізюм-
ського районів Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 494,5 км2; ділянка знаходиться в геологічному вивченні).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах спе-
ціального дозволу запаси та ресурси корисних копалин по Чкалівсько-
му, Гашинівському, Західно-Борисівському, Малокринківському ро-
довищах та Нижньо-Борисівській, Довгопільській, Сумській, Північно-
Бригадирівській, Північно-Східно-Бригадирівській, Східно-Бригадирів-
ській структурі обліковують на Державному балансі корисних копалин 
України, наявні документи дозвільного характеру).

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
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в то-
му числі дослідно-промислової розробки родовища з подальшим ви-
добуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Гашинів-
ської ділянки Коробочкинсько-Максальської зони, що видає Держгео-
надра України.

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 15 серпня 2018 року о 
16:00 годині у приміщенні готелю ReikartzХарків, Харківська область, 
м. Харків, вул. Садова, 4. 

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 184 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 26 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 2018613990)

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 Капітанівського родовища 

згідно спеціального дозволу №1777 від 16.03.1999 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, конденсат, супутні 
компоненти — гелій, етан, пропан, бутани. Роботи на ділянці надр буде 
здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидо-
бування» АТ «Укргазвидобування». 

Капітанівське родовище розташовано в межах Новоайдарського та 
Слов’яносербського районів Луганської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 5,8 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Капітанівському родовищу обліковують на Держав-
ному балансі корисних копалин України, наявні документи дозвільно-
го характеру).

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 №1777 від 16.03.1999 

року на користування надрами з метою продовження видобування вуг-
леводнів Капітанівського родовища, що видає Державна служба геоло-
гії та надр України. Закон України «Про нафту і газ».

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 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 10 серпня 2018 року о 
17:00 годині у приміщенні готельного комплексу «Мир», Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська 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 199 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 26 липня 2018 р.:

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

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіон-
на, 9, контактна особа: Ісаєв Денис Анатолійович, тел.: +380661674822.

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності 2018613989)

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 Котлярівського родовища 

згідно спеціального дозволу №1772 від 05.03.1999 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, нафта і конденсат, 
супутні компоненти — етан, пропан, гелій, бутани. Роботи на ділянці 
надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелин-
кагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Котлярівське родовище розташовано в межах Кегичівського району 
Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 3,7 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Котлярівському родовищу обліковують на Держав-
ному балансі корисних копалин України, наявні документи дозвільно-
го характеру).

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
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл на користування надрами №1772 від 05.03.1999 року з метою 
продовження видобування вуглеводнів Котлярівського родовища, що 
видає Держгеонадра України.

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) відбудуться15 серпня 2018 рокуо 10:00 
годині у приміщенні готелю Reikartz Харків, Харківська область, м. Хар-
ків, вул. Садова, 4.

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 213 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 26 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 2018515784)

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
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка 

родовища з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова роз-
робка родовища) (газ природний, конденсат, нафта, супутні компонен-
ти — корисні копалини загальнодержавного значення) Підкам’яної ді-
лянки Коробочкинсько-Максальської зони.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів у разі введення в ДПР родови-
ща — дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і за-
твердження запасів в ДКЗ України, промислова розробка. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, нафта і конденсат. 
Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — фі-
лія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Підкам’яна ділянка Коробочкинсько-Максальської зони розташована 
в межах Ізюмського, Балаклійського, Шевченківського, Куп’янського, 
Борівського районів Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 483,6 км2; ділянка знаходиться в геологічному вивченні).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу ресурси корисних копалин по Північно-Нурів-
ській структурі обліковують на Державному балансі корисних копалин 
України, наявні документи дозвільного характеру).

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
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в то-
му числі дослідно-промислової розробки родовища з подальшим ви-
добуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Підкам’яної 
ділянки Коробочкинсько-Максальської зони, що видає Держгеонадра 
України.

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 15 серпня 2018 року о 
12:00 годині у приміщенні готелю ReikartzХарків, Харківська область, 
м. Харків, вул. Садова, 4. 

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 189 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 26липня 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 2018514770)

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
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка 

родовища з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова роз-
робка родовища) (газ природний, конденсат, нафта, супутні компонен-
ти — корисні копалини загальнодержавного значення) Східно-Харків-
ської площі.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів у разі введення в ДПР родови-
ща — дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка і за-
твердження запасів в ДКЗ України, промислова розробка. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, нафта і конденсат. 
Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — фі-
лія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Площа розташована в межах Харківського, Чугуївського, Вовчан-
ського районів Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 433 км2; площа знаходиться в геологічному вивченні).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу ресурси корисних копалин по Харківському ро-
довищу, Заріжній, Бакланківській, Бучазькій, Грушевській, Пушкарів-
ській структурах обліковують на Державному балансі корисних копа-
лин України, наявні документи дозвільного характеру).

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
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в то-
му числі дослідно-промислової розробки родовища з подальшим ви-
добуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Східно-Хар-
ківської площі, що видає Держгеонадра України.

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 15 серпня 2018 року о 
14:00 годині у приміщенні готелю ReikartzХарків, Харківська область, 
м. Харків, вул. Садова, 4. 

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 182 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 26 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.

Офіційне оголошення ПАТ «Укртелеком»
З 1 листопада 2018 року ПАТ «Укртелеком» припиняє надання за-

старілих послуг зв’язку по фіксованому телефону за допомогою руч-
ної комутації, оскільки вони втратили свою актуальність і не користу-
ються попитом серед споживачів. Раніше послугами ручної комутації 
користувалися абоненти-юридичні особи.

Детальну інформацію про послуги компанії для юридичних осіб 
можна отримати у Контакт-центрі за номером 0 800 506 801 (дзвінки 
безкоштовні в межах України з номерів українських операторів).

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ — 19199961) 

Повідомляємо, що з 01.11.2018 ПрАТ «Фарлеп-Інвест» припи-

няє надання телекомунікаційних послуг у місті Ізюм Харківської 

області.

Детальна інформація — за телефоном (044) 507 00 00 або 177 

(з телефонних ліній Vega). 

Втрачене свідоцтво про реєстрацію представництва фірми «Todini 

Costruzioni Generali S.P.A» (Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А)  

ЄДРПОУ 26550423, Італійська Республіка. Реєстраційний № ПІ- 5212 

від 20 грудня 2016р., 

вважати недійсним.

Втрачене посвідчення УАБ ДУС №638 від 26.09.2017 електронна пе-

репустка №283, видане  на ім’я Химич В.М., 

вважати недійсним.

Головне управління ДСНС України в Одеській області інформує, що 

конкурс з визначення переможця будівництва житла для осіб рядово-

го і начальницького складу служби цивільного захисту та членів їхніх 

сімей на земельній ділянці за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, 

вул. Віталія Шума, 6-б, призначений на 12.00 годину 25.07.2018 ро-

ку, не відбувся у зв’язку з наявністю менш як двох учасників конкурсу.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Доне-
цька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальну спра-
ву №219/11159/16-к за обвинуваченням Шевчук Дмитра Анатолійови-
ча за ст. 258-3 ч. 1 КК України. Обвинувачений по справі:

Шевчук Дмитро Анатолійович, 12.07.1978 р.н., який мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Красна, буд. 7, викликаєть-
ся у судове засідання, яке відбудеться 08.08.2018 року о 10 год. 00 хв.

 Cуддя Любчик О.В.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 
19.07.2018 року по кримінальному провадженню за обвинуваченням 
Варвашені Тетяни Миколаївни у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України призначено судове засідання, 
розгляд справи здійснюється у спеціальному судовому провадженні.

До суду як обвинувачена викликається Варвашеня Тетяна Микола-
ївна. Судове засідання відбудеться 02.08.2018 року о 15-00 год. в при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64. 

Суддя Богомолова Л.В.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає кримінальну спра-
ву №234/9109/15-к (провадження №1-кп/234/23/18) за обвинуваченням Келе-
мана Сергія Ярославовича за ст.ст.258-3 ч.1 КК України.

Викликається обвинувачений:
Келеман Сергій Ярославович, який проживає за адресою: Донецька область, 

Краматорськ, вул. Хабаровська, 40-7;
на 07 серпня 2018 року о 09-00 годині для участі у судовому засіданні, яке 

відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. 
№23/3. 

Суддя А.О. Михальченко

Втрачено Свідоцтво про право власності Процика Андрія Ярославо-
вича на прогулянкове судно CR №004702, під назвою «Золотой Мар-
тин» «Zolotoj Martin» модель виробника «NKI 109», Україна 2007 рік, 
корпус дерево, зарєстрований Херсонським морським торговельним 
портом у Державному судновому реєстрі РВ №038, під номером 231 
від 17.08.2009.

Свідоцтво про право власності на прогулянкове судно CR №004702, 
вважати недійсним.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. 
Миру, 5) розглядає кримінальне провадження відносно Юхимук Руслана Сте-
пановича у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 
ст.368, ч.2 ст.375, ч. 3 ст.358 та ч. 1 ст.263 КК України. Обвинувачений у кри-
мінальному провадженні Юхимук Руслан Степанович (зареєстрований за адре-
сою: Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Тітова, 7/1) ви-
кликається на 07 серпня 2018 року о 10-00 годині до суду, каб. № 312, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності. 

Суддя Н. М. Погрібна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької 
області, вул. Миру. 5) розглядає кримінальне провадження 1-кп/219/719/2018 
за обвинувальним актом відносно Зозулі Миколи Михайловича за скоєння кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України.

Обвинувачений Зозуля Микола Миколайович, останнє місце реєстрації — 
Донецька область, м. Сіверськ, Бахмутський р-н, вул. Ямська (Артема), буд. 31 
викликається на 06.08.2018 року на 10-00 годину до суду, каб. № 306, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Павленко О.М. 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +16 +21 +27 +32 Черкаська +16 + 21 +27 +32
Житомирська +16 +21 +26 +31 Кіровоградська +16 + 21 +28 +33
Чернігівська +16 +21 +27 +32 Полтавська +16 + 21 +27 +32
Сумська +16 +21 +27 +32 Дніпропетровська +17 + 22 +28 +33
Закарпатська +16 +21 +26 +31 Одеська +18 + 23 +26 +31
Рівненська +16 +21 +23 +28 Миколаївська +18 + 23 +28 +33
Львівська +15 +20 +23 +28 Херсонська +18 + 23 +28 +33
Івано-Франківська +15 +20 +23 +28 Запорізька +18 + 23 +28 +33
Волинська +16 +21 +23 +28 Харківська +16 + 21 +27 +32
Хмельницька +16 +21 +23 +28 Донецька +18 + 23 +28 +33
Чернівецька +16 +21 +23 +28 Луганська +16 + 21 +27+32
Тернопільська +15+20 +23 +28 Крим +16 + 21 +27 +32
Вінницька +16 +21 +26 +31 Київ +18 + 20 +29 +31

Укргiдрометцентр

Слов’янська 
лікувальна грязь   
не гірша за світові 
аналоги 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК. Після анексії Криму українська 
компанія Lac sant, яка виготовляла косметику з лікувальних гря-
зей курорту в Саках, змушена була шукати іншу підходящу си-
ровину. Свій вибір фахівці тоді зупинили на відносно відомій гря-
зі з курорту Куяльник Одеської області та зовсім не відомій спо-
живачам відповідній продукції зі Слов’янська на Донеччині. Екс-
перти довели, що та грязь із солоних озер на території Славку-
рорту має високу мінералізацію і не менші лікувальні властивос-
ті, ніж відомі світові аналоги. У цьому вже переконалися спожи-
вачі в Польщі, куди до спа-салонів та медичних центрів компа-
нія відправила першу партію грязі зі Слов’янська ще у 2015 ро-
ці. Продукцію з Донбасу вже спробували та оцінили покупці з Ні-
меччини, які часто відпочивають на курортах західної Польщі. 
Найбільше інтернет-замовлень на новинку зі Слов’янська над-
ходить саме від німців. 

Нині українська компанія, яка використовує цілющі грязі для 
косметичного та медичного застосування, за сприяння закор-
донних партнерів уже працює над стратегією виходу на ринки 
Німеччини й Нідерландів. А завдяки одній з нових міжнародних 
програм підтримки жіночого підприємництва, яку фінансує уряд 
Великобританії, взяла участь у форумі в Ліверпулі й знайшла по-
купців у Литві й навіть у Гані. Звісно, продукція з Мертвого моря 
чи інші аналоги давно відомі у світі. Але перші кроки для просу-
вання лікувальної грязі зі Слов’янська на європейському ринку 
тільки підтверджують перспективність подальших намірів і дій.   

НОВИЙ РЕКОРД УКРАЇНИ. Вaжкoaтлети з Федерaції 
cтрoнгменів вcтaнoвили черговий рекoрд Укрaїни з 
перетягувaння кoмбaйна «Cкіф», що важить 13,7 тoнни. Олек-
сій Новиков та Олександр Сташенко в пaрній тязі зa кaнaт в 
упoрі cидячи рoзпoчaли вcтaнoвлювати рекoрд. Однак че-
рез пoгіршення пoгoдних умoв з першoї cпрoби хлoпцям це 
не вдaлocя. Зібрaвшиcь із cилaми і з дoпoмoгoю ще oднoгo 
тoвaришa-cтрoнгменa вони змoгли пoдoлaти вaгу 13,7 тoнни 
і вcтaнoвити рекoрд Укрaїни з перетягувaння кoмбaйна зa 52 
секунди.

Цей кoмбaйн вирoбляє Херcoнcький мaшинoбудівний зaвoд. 
Як зaувaжив гoлoвний cуддя вcтaнoвлення рекoрду вoлoдaр ти-
тулу «Нaйcильнішa людинa плaнети» зacлужений мaйcтер cпoрту 
міжнaрoднoгo клacу Вacиль Вірacтюк, ocoбливіcть цієї cпрoби в 
тoму, щo зaзвичaй перетягувaння великoвaгoвoгo трaнcпoрту 
cтрoнгменaми здійcнюєтьcя нa нейтрaльній швидкocті мaшини, a 
в кoмбaйнa «Cкіф» тaкoгo режиму руху немaє. 

Перед пoчaткoм вcтaнoвлення рекoрду укрaїнcькі cтрoнгмени 
виcтупили з пoкaзoвoю прoгрaмoю, в якій взяли учacть глядaчі 
вaжкoaтлетичнoгo шoу.
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Баранячі лоби приваблять туристів 
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ПАМ’ЯТКА ПРИРОДИ. 
Представники громадської 
організації «Кризовий медіа-
центр «Сіверський Донець», 
українські військовослужбов-
ці та небайдужі жителі об-
ласті приєдналися до обла-
штування території геологіч-
ної пам’ятки природи — ба-
ранячих лобів. Так люди, біль-
шість із яких сєверодонечча-
ни, опікуються облаштуван-
ням об’єкта на околиці Ново-
айдара. Це природне утворен-
ня на розламі крейдяних гір 
Донецького кряжа. 

Волонтери встановили лав-
ки, на яких туристи зможуть 
відпочити, мандруючи сюди, 
велопарковку та майданчик 
для торгівлі сувенірами. Не-
байдужі мали змогу побачи-
ти краєвиди, які відкривають-
ся із крейдяних скель та від-

чути привітність новоайдар-
ців, котрі почастували праців-
ників домашніми пиріжками та 
чаєм. 

Планують встановити огля-
довий майданчик та інфор-
маційний стенд, з якого охо-
чі зможуть дізнатися про істо-
рію та геологічну цінність ба-
ранячих лобів. Хтозна, чи не 
зможе на цьому об’єкті, який 
обов’язково зацікавить турис-
тів, заробляти Новоайдарська 
об’єднана територіальна гро-
мада? 

Сільський туризм — чинник 
позитивного іміджу та дже-
рело доходів для територій, 
упевнені у департаменті еко-
номічного розвитку, торгівлі та 
туризму Луганської ОДА. Та-
ке питання обговорювали на 
спеціальній нараді, де турист-
ський потенціал своїх терито-
рій презентували представни-
ки восьми об’єднаних терито-
ріальних громад області.

«Зелений туризм — важ-
лива складова соціально-
економічного розвитку сіль-
ської місцевості. Він може 
стати істотним джерелом 
поповнення бюджетів те-
риторій. У нашому краї ба-
гато сіл із цікавою історі-

єю, культурною та історич-
ною спадщиною», — зазна-
чила заступник директора 
департаменту — начальник 
управління інвестиційної ді-
яльності, підприємництва та 
цінової політики Людмила  
Ахтирська.

Краєвиди природних розламів крейдяних гір Донецького 
кряжа можуть зацікавити туристів

ФОТОФАКТ

У зоопарку Миколаєва народилися удави
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ПОДІЯ. Уперше за 20 ро-
ків у Миколаївському зоо-
парку на світ з’явилися ма-
люки удава звичайного (Boa 
constrictor). Інші назви — свя-
щенна змія або змія богів — 
пов’язані з культами корін-
ного населення Південної 
Америки. У Миколаєві було 

сформовано пару удавів із 
самця Бізона, який прибув до 
зоопарку 2007 року, і самки 
Марки, що потрапила сюди 
пізніше з пересувної вистав-
ки. У них з’явилося на світ 26 
малюків завдовжки 47 санти-
метрів і завважки 62 грами 
кожен. Деяких удавчиків пра-
цівники витягували із шка-
ралупи яєць. Тепер малюки 
перебувають у спеціальних 

контейнерах для утримання 
і добре почуваються. У зоо-
парку кажуть, що перебува-
ти поряд з  батьками їм не-
безпечно, бо у плазунів не-
має материнського інстинк-
ту. Діти живуть за рахунок 
поживних речовин, які збе-
регли з яйця, але скоро в них 
буде перша линька, і тоді во-
ни зможуть вживати їжу са-
мостійно.

Мешкає удав в країнах 
Південної й Центральної 
Америки, а також на Ма-
лих Антильських остро-
вах. Розміри дорослих осо-
бин майже не залежать 
від статі й можуть сягати 
п’яти метрів. Важить удав 
10—15 кілограмів, хоч де-
які можуть перевищувати 
30. Живуть вони майже 30 
років.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (спра-
ва № 242/3056/15-к) за обвинуваченням Дузенка Олександра Вікторовича, 12 березня 
1981 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович 12 березня 1981 року народження, що 
мешкає за останньою відомою адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Генерала Анто-
нова, 5/104, викликається на 08 серпня 2018 року на 11 год. 00 хв. до Добропільського міськ-
районного суду Донецької області, кабінет №16, для участі у підготовчому судовому засідан-
ні по зазначеному кримінальному провадженню. Головуючий суддя Корнєєва В.В.
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