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Детінізація зарплат 
набирає обертів

ЗАХИСТ. Кроки уряду щодо детінізації зарплат помітно збіль-
шують кількість громадян України, які працюють легально. Про 
це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи 
проміжні підсумки урядової кампанії проти нелегальної зайня-
тості, повідомляє департамент інформації та комунікацій з гро-
мадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. Прем’єр зазначив, 
що кампанія розпочалася в жовтні, й лише за місяць кількість 
громадян, які легально працюють, зросла щонайменше на 150 
тисяч осіб. А надходження до Пенсійного фонду до кінця року 
зростуть принаймні на 1,1 мільярда гривень. 

«Питання зарплат — питання захисту людей. Важливо викорі-
нити практику виплати заробленого в конвертах. Адже пенсію в 
конвертах не платитимуть. І претензії пред’являти за мінімально 
нараховані виплати буде нікому», — підкреслив він.

Прем’єр наголосив, що союзником уряду в цій боротьбі стає ле-
гальний бізнес, який працює у правовому полі, сплачує всі подат-
ки й активно підтримує соціальні програми на своїх підприємствах. 

ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:

ЦИФРА ДНЯ

750 млн дол. 
становить вартість українських 

єврооблігацій, придбаних інвесторами 
із США та Великої Британії

«Жодні темні сили  
не зможуть зупинити 

надання томоса,  
і я впевнений,  

що нам 
допомагає Бог».

Об’єднані громади показують 
позитивний приклад і діляться досвідом 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Ідея 
про 100% покриття об’єд-
наними громадами терито-
рії України до 2020 року зна-
йшла одностайну підтрим-
ку учасників другої щоріч-
ної конференції партнерів 
DOBRE «Стратегічний роз-
виток та інвестиції» пред-
ставників ОТГ, бізнесу і між-
народних фондів. 

Підтримано також ідею 
переходу з 2019 року на ад-
міністративне рішення про 
об’єднання. Її може бути ре-
алізовано лише після ухва-
лення Верховною Радою за-
конопроекту «Про засади 
адміністративно-територі-
ального устрою України».

«Без цього закону не мо-
жемо рухатися далі. Без 
нього країна залишаєть-
ся в адміністративній сис-

темі, яка не дає змоги роз-
будовувати інфраструкту-
ру, необхідну для  якісно-
го життя кожного українця. 
Тому звертаюся до кожно-
го лідера громади із прохан-
ням попрацювати з місцеви-
ми депутатами й перекона-
ти їх у необхідності підтрим-
ки надважливого закону. За 
ним майбутнє України і роз-
виток громад. Уже створе-
но 838 об’єднаних громад, 
і ми ставимо собі завдан-
ня до 2020 року завершити 
об’єднання», — зазначив під 
час зібрання віце-прем’єр-
міністр — міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та ЖКГ Геннадій Зубко.

У цих громадах, пові-
домляє прес-служба віце-
прем’єр-міністра, вже є го-
лова, рада, надано змогу 

ухвалення стратегії й най-
головніше — виконання цієї 
стратегії за напрямами що-
до створення інфраструкту-
ри, яка невдовзі сприятиме 
залученню інвестицій.

Урядовець підкреслив, що 
цього року стоїть конкрет-
не завдання — створити 
об’єднані громади, які вне-
сено до перспективних пла-
нів: «Розраховуємо, що бу-
де 1400—1450 ОТГ. Нині 
їх 1206. Ще не бачимо кон-
кретних перспектив у Кри-
му на тимчасово окупова-
них територіях Донбасу. 
Але вже почали розробля-
ти перспективні плани і що-
до них».

Інвестиційна конферен-
ція для громад «Стратегіч-
ний розвиток та інвестиції» 
працює у столиці впродовж 

5—6 листопада. Її мета по-
лягає в допомозі ОТГ навчи-
тися, як працювати з інвес-
торами, повідомляє Укрін-
форм.

Конференція зібрала по-
над 350 учасників, серед 
яких представники 75 гро-
мад-учасниць програми 
USAІD DOBRE, бізнесу та 
інвестиційних фондів, ви-
конавці проектів міжнарод-
ної технічної допомоги, цен-
тральних і регіональних ор-
ганів влади. 

Форум відбувається за 
підтримки програми Агент-
ства США з міжнародно-
го розвитку (USAID) «Де-
централізація дає кращі ре-
зультати та ефективність» 
(DOBRE) спільно з партне-
ром програми Українським 
кризовим медіа-центром.

Урядова команда 
формується  
з найкращих  

КАДРИ. Державна служба 
потребує ефективних менедже-
рів, які володіють сучасними ін-
струментами управління. Про 
це Міністр Кабінету Міністрів 
Олександр Саєнко зазначив на 
своїй сторінці у Facebook.

«Увага, конкурс! На посади 
#НоваДержавнаСлужба — од-
разу 42 вакантних місця. Сьо-
годні державна служба як ніко-
ли потребує професійних і вмо-
тивованих службовців, здат-
них реалізувати амбітний курс 
змін в умовах сьогодення», — 
написав урядовець, вказавши, 
що від початку кадрового набо-
ру лише через career.gov.ua по-
дали заяви понад 25 тисяч кан-
дидатів. Конкурс пройшли ли-
ше 470, повідомляє служба Мі-
ністра Кабінету Міністрів. 

«Ми шукаємо не тільки тих, 
хто має досвід державної служ-
би, а й нову кров. Численний 
міжнародний досвід свідчить, 
що саме змішані команди пра-
цюють найефективніше. Буде-
мо раді менеджерам з бізнесу, 
адже саме вони володіють су-
часними робочими інструмен-
тами й досвідом, набутим у кон-
курентних умовах», — зазначив 
Олександр Саєнко.

Він закликав усіх охочих по-
давати документи на вакант-
ні посади: «Якщо ви відчуває-
те, що можете зробити внесок 
у розвиток країни, не баріться, 
подавайте документи! Не бій-
тесь перешкод і жорстких умов 
конкурсу, бо саме це запору-
ка успіху майбутньої команди, 
сформованої з найкращих!»

5
АГРАРНА РЕФОРМА. Ринковий обіг сільськогосподарських 
ділянок таки доведеться запровадити, питання — як,  
щоб їх отримали ті, хто обробляє

Де взяти гроші  
на купівлю землі
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Голова Верховної Ради про проведення до кінця 
листопада Всеукраїнського об’єднавчого собору 
помісної православної церкви 2
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ДОКУМЕНТИ
інші види діяльності,  
не зазначені в цьому пункті

10

3. Вплив попередніх захо-
дів державного контролю на 
безпечність об’єктів санітар-
них заходів

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис 
(приписи) та/або наявні скарги споживачів, які стосуються виробництва 
та/або обігу об’єктів санітарних заходів, які становлять загрозу для жит-
тя та/або здоров’я людини

30

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис 
(приписи), який (які) не виконано в повному обсязі та/або не виконано

10

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис 
(приписи), який (які) виконано, приписи не видавалися

0

4. Вплив процедур, які засто-
совуються оператором ринку 
та впливають на безпечність 
об’єктів санітарних заходів

на потужності протягом 12 останніх місяців дотримуються гігієнічні ви-
моги та ефективно застосовуються постійно діючі процедури, заснова-
ні на принципах НАССР

0

на потужності за результатами останнього заходу державного контро-
лю встановлено невідповідність діяльності оператора ринку (потужності) 
вимогам законодавства у сфері безпечності та окремих показників якос-
ті харчових продуктів

10

5. Оцінка невиконання вста-
новлених вимог, що мають 
вплив на безпечність об’єктів 
санітарних заходів та можуть 
становити загрозу для життя 
та/або здоров’я людини

правопорушення, яке спричинило смерть людини або стало підставою 
для прийняття судом постанови про зобов’язання оператора ринку тим-
часово припинити виробництво та/або обіг харчових продуктів, або пра-
вопорушення, передбачене пунктом 18 частини першої статті 65 Зако-
ну України «Про державний контроль за дотриманням законодавства 
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин» (далі — Закон), або не менше будь-
яких двох з правопорушень, передбачених пунктами 14 і 17 частини пер-
шої статті 65 Закону,  або не менше будь-яких трьох з правопорушень, 
передбачених пунктами 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16 і 19 частини першої стат-
ті 65 Закону, або не менше будь-яких чотирьох з правопорушень, пе-
редбачених пунктами 2, 3, 6, 8, 9, 11 і 12 частини першої статті 65 Закону

80

правопорушення, яке стало підставою для прийняття головним держав-
ним інспектором (головним державним ветеринарним інспектором) рі-
шення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових 
продуктів, або будь-яке одне з правопорушень, передбачених пункта-
ми 14 і 17 частини першої статті 65 Закону, або будь-які два з правопо-
рушень, передбачених пунктами 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16 і 19 частини пер-
шої статті 65 Закону, або будь-які три з правопорушень, передбачених 
пунктами 2, 3, 6, 8, 9, 11 і 12 частини першої статті 65 Закону

60

будь-яке одне з правопорушень,  передбачених пунктами 1, 4, 5, 7, 10, 
13, 15, 16 і 19 частини першої статті 65 Закону, або будь-які два з пра-
вопорушень, передбачених пунктами 2, 3, 6, 8, 9, 11 і 12 частини першої 
статті 65 Закону

30

будь-яке одне з правопорушень, передбачених пунктами 2, 3, 6, 8, 9, 11 і 
12 частини першої статті 65 Закону

15

правопорушення відсутні 0

Сума балів, нарахована потужності
Ступінь ризику від провадження господарської діяльності
Періодичність здійснення планових заходів  
державного контролю потужності

Інспектування
Аудит (крім потужностей, на яких здійснюється первинне виробництво)

«_____» ____________ 20__ року
(дата підписання акта категоризації)

_________________________________________________________       __________    __________________________________
                      (посада особи, яка склала акт категоризації)                                  (підпис)                             (ініціали та прізвище)

Додаток 4 
до Порядку 

АКТ № ____ 
категоризації потужності у сфері ветеринарної медицини

1. Найменування або прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової 
картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу 
і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження або місце проживання оператора ринку: ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2. Назва потужності та її адреса: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

3. Реєстраційний номер або особистий реєстраційний номер потужності _____________________________________________

Категорія оцінки ризику Показник (характеристика) критерію Кількість 
балів

Кількість 
балів,  

нарахована 
потужності 
за кожним 
критерієм

1. Вплив потужності на 
безпечність товару

потужності (об’єкти), які використовуються  для виробництва, переробки, збе-
рігання та обігу тварин

15

потужності (об’єкти), які використовуються для виробництва, переробки, збері-
гання та обігу продуктів тваринного походження

10

потужності (об’єкти), які використовуються для виробництва, переробки, збері-
гання та обігу ветеринарних препаратів, субстанцій

15

потужності (об’єкти), які використовуються для виробництва, переробки, збері-
гання та обігу кормових добавок, преміксів, кормів тваринного походження, го-
тових кормів, репродуктивного матеріалу

10

інші потужності, крім зазначених у цьому пункті 10
2. Діяльність  
або операції, 
які можуть спричини-
ти негативний вплив на 
безпечність об’єктів ве-
теринарно-санітарного 
контролю та нагляду

розведення, вирощування, утримання та/або обіг сільськогосподарських і ди-
ких тварин, птиці, риби та інших гідробіонтів (на територіях, де запроваджено 
карантинні обмеження або карантин,  у місцях виникнення і розповсюдження 
заразних хвороб тварин)

50

виробництво товарів, щодо яких вимагається отримання експлуатаційного до-
зволу

10

розведення, вирощування, утримання та/або обіг сільськогосподарських тва-
рин, птиці, риби та інших гідробіонтів

5

вирощування, утримання та/або обіг домашніх, диких, екзотичних, зоопарко-
вих, циркових тварин, хутрових звірів

5

розведення, вирощування, утримання непродуктивних тварин 5
виробництво, зберігання кормів, кормових добавок, преміксів 5
переробка продуктів бджільництва, продуктів тваринного походження для про-
мислового використання

5

виробництво та/або обіг кормів тваринного походження, відходів тваринно-
го походження

10

інші види діяльності, не зазначені у цьому пункті 5
3. Вплив попередніх за-
ходів державного контр-
олю на безпечність 
об’єктів ветеринарно-са-
нітарного контролю та 
нагляду

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (при-
писи) та наявні скарги споживачів, які стосуються виробництва та/або обігу 
об’єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, які становлять  загрозу 
життю та/або здоров’ю людей і тварин

15

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (припи-
си), який (які) не виконано  в повному обсязі та/або не виконано

10

протягом двох останніх заходів державного контролю видано припис (припи-
си), який (які) виконано, приписи не видавалися

0

4. Ефективність проце-
дур, які застосовуються 
оператором потужнос-
тей (об’єктів) з  
метою дотримання за-
конодавства про ветери-
нарну медицину, корми 

наявність обґрунтованих, підтверджених позаплановими перевірками скарг 
споживачів або здійснення оператором ринку відкликання та/або вилучення 
продукції протягом останніх двох календарних років

10

обґрунтовані та підтверджені позаплановими перевірками скарги споживачів 
на недотримання  законодавства у сфері ветеринарної медицини відсутні, від-
кликання та/або вилучення продукції оператором ринку не проводилося протя-
гом останніх двох календарних років

0

5. Оцінка невиконання 
встановлених вимог, що 
мають вплив на безпеч-
ність об’єктів санітар-
них заходів та можуть 
становити загрозу для 
життя та/або здоров’я 
людини

правопорушення, яке стало причиною  виникнення  хвороб,  недугів тварин та 
їх загибелі, встановлене в минулому році

10

правопорушення відсутні 0

Сума балів, нарахована потужності
Ступінь ризику від провадження господарської діяльності
Періодичність здійснення планових заходів  
державного контролю потужності

Інспектування
Аудит (крім потужностей, на яких здійснюється первинне виробництво)

«_____» ____________ 20__ року
   (дата підписання акта категоризації)
_________________________________________________________       __________    __________________________________
                      (посада особи, яка склала акт категоризації)                                  (підпис)                             (ініціали та прізвище)

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

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

 Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» 
(код ЄДРПОУ 01181765) повідомляє Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Діалінк» (код ЄДРПОУ 36757138) про розірвання Договору про за-
купівлю послуг з проектування, розроблення та впровадження АІС ЦБД 
ПН (далі — Договір), укладеного у редакції рішення Господарського суду  
м. Києва від 12.10.2017 по справі № 910/13117/17, яке набрало законної 
сили 27.09.2018 на підставі постанови Верховного Суду від 27.09.2018 по 
справі № 910/13117/17, відповідно до пункту 14.8 Договору з 08.11.2018 
року.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Лягіну Роману Вікторовичу, 30.05.1980 року народження, громадянину України, уродженцю м. Донецьк, 

зареєстрованого за адресою: м. Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької дивізії, 26, кв. 69, на підставі ст.ст. 133, 135, 224, 276, 278, 
279 КПК України, необхідно з’явитися об 11.00 09 та 10 листопада 2018 року до каб. № 108 4 відділу 1 управління досудово-
го розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України, до слідчого в ОВС Чижинкової Т. Р., за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33, для повідомлення Вас про зміну повідомлення про підозру та повідомлення про нову 
підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.1 ст. 258-3 та ч.2 ст. 110 КК України та допиту Вас як підозрюваного у 
кримінальному провадженні №22014000000000264 від 24.07.2014. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на ви-
клик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України із можливістю застосування приводу, здійснення подальшого спе-
ціального досудового провадження та здійснення подальшого спеціального судового провадження.

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» 

повідомляє про втрату бланку  

суворої звітності полісу 

ОСЦПВ АМ 4023249. 

Вважати цей бланк 

недійсним.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Віхтаря Валерія Михайловича як обвинуваченого в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/4978/16-к за обвинувальним актом у 
кримінальному провадженні стосовно Віхтаря Валерія Михайловича за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 12 листопада 2018 року об 11.00 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Алексан-
дрова Олександра Володимировича як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/9895/18 за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні стосовно Александрова Олександра Володимировича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України на 13 листопада 2018 року о 10.40 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримі-
нальне провадження № 426/1600/2017 стосовно Фаліної Тетяни Андріївни, 11.03.1967 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Фаліна Тетяна Андріївна, зареєстрована 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, проїзд Станіславського, 127а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Фаліну Тетяну Андріївну в судове засідання, яке відбудеться 15 листо-
пада 2018 року о 14.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючої судді Половинки В. О., 
суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

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

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

Номер лота: F11GL36398- F11GL36404
Короткий опис активів (майна)  
в лоті:

Нерухомість, земля, основні засоби

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 26.11.2018; 20.12.2018

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/40295-asset-sell-id-183782

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

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

Номер лота: F11GL36405
Короткий опис активів (майна)  
в лоті:

Кредити

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:  19.12.2018

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/40338-asset-sell-id-183901

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  
наступних активів, що обліковуються на балансі АКБ «НОВИЙ».

F03GL36396 Основні засоби у кількості 15 одиниць.
F03GL36397 Основні засоби у кількості 481 одиниця
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронно-

го аукціону: www.prozorro.sale. Умови продажу:
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/osnovni_zasoby/akb_-novyy/190041/index.

php?lang=ru
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/osnovni_zasoby/akb_-novyy/190042/index.

php?lang=ru
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону 

22.11.2018 р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аук-
ціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні судового провадження, викликає як обвинуваченого Жи-
гуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами кри-
мінального провадження № 425/1658/17, 1-кп/425/292/17, на 
підставі обвинувального акта відносно Жигуліна О. В. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О.В. необхідно прибути до судово-
го засідання, яке відбудеться 13 листопада 2018 року о 08 год. 
50 хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: 
Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. 
У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його 
відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розташова-

ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Кулінченка Володимира Васильо-
вича як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній 
справі № 433/226/18 за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Кулінченка Володимира Васи-
льовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 15 листопада 2018 
року о 10.40 годині.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя 
Попова О. М., судді Скрипник С. М., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шаблієнко Ірину 
Володимирівну як обвинувачену в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/15327/16-к за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Ша-
блієнко Ірини Володимирівни за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни на 16 листопада 2018 року о 14.40 годині.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за відсутності обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суд-
дя Попова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Делієва Сергія Сергі-
йовича, 02.12.1994 р. н. як обвинува-
ченого у кримінальному провадженні  
№ 296/8734/18 по обвинуваченню у вчи-
ненні кримінального правопорушення за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під 
головуванням судді Покатілова О. Б. в під-
готовче судове засідання, що відбудеть-
ся 09 листопада 2018 року о 14-00 год. 
в приміщенні Корольовського районного 
суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 
300). 

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова.
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ОГОЛОШЕННЯ
Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», код ЄДРПОУ 20344871, 

повідомляє начальника Київського обласного управління 

Страхової компанії «БРОКБІЗСНЕС»:

НАКАЗ № НІ-127
м. Київ                        01 листопада 2018 р. 

Про оголошення догани Грабку І. В.

Відповідно до статей 147—149 Кодексу законів про працю України,
НАКАЗУЮ:
1. Грабку Ігорю Васильовичу, Начальнику Київського обласного 

управління Страхової компанії «БРОКБІЗСНЕС»,
за невиконання посадових обов’язків, оголосити догану.

2. Провідному фахівцю відділу кадрового адміністрування Борис 
Христині Ігорівні додатково ознайомити з цим наказом Грабка Ігоря Ва-
сильовича під особистий підпис та шляхом направлення копії наказу 
поштою, засобами електронного зв’язку та розміщення оголошення у 
державному друкованому засобі масової інформації загальнодержав-
ного значення.

Підстави:
1. Службова записка Іванцова І. А.  від 19.10.2018 р.
2. Службова записка Борис Х. І.  від 25.10.2018 р.
3. Службова записка Шпичак В. С. від 25.10.2018 р.
 

Т.в.о. Голови Правління                                                     Горельцев А. В.
 

НАКАЗ № НІ-128
м. Київ                        02 листопада 2018 р.

Про виклик Начальника Київського обласного управління Страхової 
компанії «БРОКБІЗСНЕС» Грабка Ігоря Васильовича і зобов’язання вчи-
нити дії,

НАКАЗУЮ:
1. Начальнику Київського обласного управління Страхової компа-

нії «БРОКБІЗСНЕС» Грабку Ігорю Васильовичу в строк до 12 листопа-
да 2018р. включно:

1.1. Надати на розгляд керівнику Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» 
вичерпні письмові пояснення щодо Вашої відсутності на своєму робо-
чому місці в Головному офісі «Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» з 01 
вересня 2018р. по 01 листопада 2018р. включно.

1.2. Надати на розгляд керівнику Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» 
вичерпні письмові пояснення щодо систематичної відмови від отри-
мання поштової кореспонденції від Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС».

1.3. Передати до Відділу документаційного та архівного забезпечен-
ня Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» звіти про укладені Вами догово-
ри страхування, звіти по яких раніше не подавалися.

1.4. Передати до Відділу документаційного та архівного забезпечен-
ня Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» оригінали усіх укладених Вами 
договорів страхування.

1.5. Передати до Відділу документаційного та архівного забезпечен-
ня Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» усі отримані Вами бланки полісів 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів та спеціальних знаків, догово-
рів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності гро-
мадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні 
зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну вна-
слідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї, а також комп-
лексних міжнародних договорів страхування подорожуючих, які не ви-
користані (нереалізовані) або зіпсовані, а також другі примірники блан-
ків полісів, що були використані (реалізовані).

1.6. Забезпечити надходження та/або сплатити страхові платежі на 
рахунок Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» за укладені договори стра-
хування, бланки яких Вами було отримано згідно актів передачі блан-
ків полісів. 

1.7. Передати до Відділу документаційного та архівного забезпечен-
ня Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» оригінал довіреності №316 від 29 
грудня 2017 року, яка скасована наказом №НІ-97 від 22 серпня 2018р.

1.8. Передати Заступнику Голови Правління з продажів Соботович 
В.В. печатку кругла «Для договорів страхування № 54» (Приватне акці-
онерне товариство «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», ідентифікацій-
ний код 20344871).

2. Начальнику Київського обласного управління Страхової компа-
нії «БРОКБІЗСНЕС» Грабку Ігорю Васильовичу прибути 12 листопада  
2018 р. в Головний офіс Страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» (м. Київ,  
вул. Білоруська, 3) до Провідного фахівця відділу кадрового адміні-
стрування Борис Христини Ігорівни.

3. Провідному фахівцю відділу кадрового адміністрування Борис 
Христині Ігорівні ознайомити з цим наказом Грабка І. В. шляхом на-
правлення завіреної копії наказу поштою, засобами електронного 
зв’язку та розміщення оголошення у державному друкованому засо-
бі масової інформації загальнодержавного значення.

4. Контроль за виконанням цього наказу  покласти на Начальника 
служби безпеки Іванцова І. А.

Т.в.о. Голови Правління                                               А. В. Горельцев

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. 19 лис-
топада 2018 р., у кримінальному провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27,  
ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В. В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово зали-

шити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а та-

кож наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпі-
лого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціа-
ліста, перекладача, представника уповноваженого органу з питань пробації і експерта — статтею 327  КПК України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору Федоровичу право брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Головуючий суддя В. В. Дев’ятко

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016221320000106 (номер справи 
1-кп/243/96/2018) за обвинуваченням Бірюкова Сергія Леонідовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3  
ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Куз-
нецов Р. В. викликає обвинуваченого Бірюкова Сергія Леонідовича, 
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
вул. Сєченова, будинок № 96, квартира № 52, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 14 листопада 2018 року об 11 годині 00 хвилин 
у залі судового засідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає 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 ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове 
провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22017050000000106 (номер спра-
ви 1-кп/243/259/2018) за обвинуваченням Федотова Олега Анатолі-
йовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Мірошниченко Л. Є. викликає підозрюваного Федотова Олега Анато-
лійовича, 17.10.1968 року народження, який зареєстрований та про-
живає за адресою: м. Донецьк, проспект Червоногвардійський, 38-Б,  
кв. 30, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 13 листопада 
2018 року о 09 годині 00 хвилин та 23.11.2018 року о 13 годині 30 хви-
лин у залі судового засідання № 7.

Якщо підозрюваний, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засідан-
ня, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання 
і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове 
провадження.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,  
вул. Добровольського, 2) розглядає кримінальне провадження № 42014080000000652 
(номер справи 243/243/3053/15-к, номер провадження 1-кп/243/199/2018) за обвину-
ваченням Ковінько Яни Василівни у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по справі Ковінько Яна Василівна, 01.09.1983 року народження, яка 
проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, проспект Россіні, 6/30, виклика-
ється на судове засідання, яке відбудеться 14 листопада 2018 року о 08.30 год. до су-
ду, для участі в розгляді справи.

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

Суддя В. І. Старовецький

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці 

за адресою: вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань № 13, 13.11.2018 ро-
ку о 14:10 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному про-
вадженні №42015020420000194 по обвинуваченню Каширіна Алліка Вікторови-
ча у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (№ спра-
ви 127/9393/16-к).

У судове засідання викликається обвинувачений Каширін Аллік Вікторович, 
який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Несте-
рова, 29, кв. 44.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією у складі головуючого судді Іванченка Я. М., 
суддів Жмудя О. О., Сичука М. М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за 

адресою: вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань № 13 15.11.2018 ро-
ку о 15:30 годині відбудеться судове засідання в кримінальному проваджен-
ні №42016020420000055 по обвинуваченню Поповича Сергія Геннадійовича у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України (№ справи 
127/11387/16-к).

У судове засідання викликається обвинувачений Попович Сергій Геннадійович, 
який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Пере-
моги, 55а, кв. 71.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією у складі судді-доповідача Іванченка Я. М.,  
суддів Кашпрука Г. М., Іщук Т. П.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: 

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань №40, 13 листо-
пада 2018 року о 12:00 год. відбудеться судове засідання у кримінальному 
провадженні за обвинуваченням Євтодія Андрія Вікторовича, 01 січня 1983 
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 cт. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається сторона обвинувачення: обвинувачений 
Євтодій Андрій Вікторович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися 
до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судо-
ве засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Калєняка Р. А., 
суддів Короля О. П., Сичука М. М.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 16.11.2018 ро-

ку об 11:30 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької об-
ласті за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засі-
дань № 10 відбудеться судове засідання в кримінальному провадженні  
№ 42016020420000019 за обвинуваченням Задорожного Миколи Михайловича у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Задорожний Микола Михай-
лович, 06.10.1970 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, 
м. Феодосія, вул. Федька, 38.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, 
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді  
Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., Бойко В.М.

ПОВІСТКА ГІРО ВИКЛИК 
Зубрицький Максим Володимирович, 02.09.1977 р. н., відповідно до 

вимог ст. 133, ст. 135, ч. 8 ст. 135 КПК України, Вам необхідно прибу-
ти 16.11.2018 об 11 год. 00 хв. до старшого слідчого з особливо важ-
ливих справ 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень Слід-
чого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників по-
датків Державної фіскальної служби майора податкової міліції Гузенка 
Руслана Володимировича за адресою: 04119, місто Київ, вулиця Дегтя-
рівська, будинок 11-Г, корпус 1, кабінет 315, для вручення Вам письмо-
вого повідомлення про підозру у встановленому кримінально-проце-
суальним законодавством порядку по кримінальному провадженню за 
№42018000000000066 від 12.01.2018, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 209 КК України та про-
ведення допиту в процесуальному статусі підозрюваного. 

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Ві-

нниця вул. Грушевського 17 в залі судових засідань №40 15 листопада 2018 ро-
ку о 10:30 год. відбудеться судове засідання у кримінальному провадженні за 
обвинуваченням Ломаки Олександра Анатолійовича, 15 травня 1972 року на-
родження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,  
ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений 
Ломака Олександр Анатолійович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до 
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядає колегія суддів у складі судді-доповідача Каленяка Р. А., 
суддів Іванченка Я. М., Бессараб Н. М.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 16.11.2018 року о 

12:00 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 10 відбудеть-
ся судове засідання в кримінальному провадженні № 42016020420000056 за об-
винуваченням Когутенка Сергія Павловича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Когутенко Сергій Павлович, 
12.11.1970 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпа-
торія, пр. Перемоги, 55а, кв. 56.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді  
Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., Федчишина С. А.

Втрачений судновий  

білет на судно «Buster L»  

№ FI-BUSR0781F010,  

реєстраційний номер  

«КИВ-3921-К», що нале-

жить Кравченку Сергію  

Миколайовичу,  

вважати недійсним.

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як 
обвинуваченого Степанова Валерія Володимировича, 
07.04.1960 року народження (останнє відоме місце про-
живання: м.Чернігів, пров. КалінІна, буд. 15) для участі 
у кримінальному провадженні №750/8058/16-к по обви-
нуваченню Степанова Валерія Володимировича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ст. 436 КК України.

Судове засідання відбудеться 20 листопада 2018 ро-
ку о 09 00 год. під головуванням судді Кулініча Ю. П. в 
приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, пр. Перемо-
ги, 141, каб. 209.

Державний акт на земельну ділянку Серія ЯК 
№063601 від 09.02.2012 р., кадастровий  номер 
1410137400:00:030:0618, земельна ділянка має пло-
щу 0,0402 га, яка розташована: м. Донецьк, Куйби-
шевський район, вул. Образцова, 46, держакт ви-
даний на підставі рішення Донецької міської ра-
ди №5/231 від 15.04.2011 р., та зареєстровано в кни-
зі записів № 141010001001021; вищевказаний дер-
жавний акт виданий начальником управління Держ-
комзему у місті Донецьку Донецької області Н. М. Си-
доренко, що належить Каспрук Ользі Миколаївні,  
вважати недійсним в зв’язку з втратою.
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(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний — корисні ко-

палини загальнодержавного значення) Богородчанського родовища 
згідно зі спеціальним дозволом № 1808 від 02.03.1999 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний. Роботи на ділянці 
надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазви-
добування» АТ  «Укргазвидобування». 

Родовище розташоване у межах Богородчанського району Івано-
Франківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточ-
нена площа ділянки надр — 2,0 км2; родовище знаходиться у промис-
ловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу ресурси корисних копалин щодо Богородчан-
ського родовища 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 ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде продовжен-

ня строку дії спеціального дозволу № 1808 від 02.03.1999 р. на корис-
тування надрами з подальшим видобуванням вуглеводнів (газ природ-
ний) Богородчанського родовища, що видає Держгеонадра України.

5. Строки, тривалість і 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 їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 29 листопада 2018 року о 
15:00 годині у приміщенні Конференційний центр, Івано-Франківська 
область, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, 22.

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 надають зауваження та 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 та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 177 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 щодня, крім вихідних з 
5 листопада 2018 р.:

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

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27,  
контактна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: 0322343127.
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(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  
на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний) Гринівського 

родовища згідно зі спеціальним дозволом № 1810 від 25.03.1999 року. 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кін-
цева продукція — підготовлений до споживання газ природний. Робо-
ти на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ  
«Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Родовище розташоване на території Калуського, Тисменицького та 
Богородчанського районів Івано-Франківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр — 110,0 км2; родовище знаходиться в промисловій 
розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах спе-
ціального дозволу ресурси корисних копалин щодо Гринівського родо-
вища 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 ухвалення 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 подальшим видобутком вуглевод-
нів (газ природний) Гринівського родовища, що видає Держгеонадра 
України.

5. Строки, тривалість і 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 їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 29 листопада 2018 року о 
09:00 годині у приміщенні Конференційний центр, Івано-Франківська 
область, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, 22.

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 та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 220 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 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних з 5 
листопада 2018 р.:

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

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

2018861392

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

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний, супутні ком-

поненти: етан, пропан, бутани, гелій) Дашавського родовища згідно зі 
спеціальним дозволом № 1807 від 25.03.1999 року. Метод розробки 
родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — 
підготовлений до споживання газ природний. Роботи на ділянці надр  
здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобу-
вання» АТ «Укргазвидобування». 

Родовище розташоване в межах Стрийського і Жидачівського райо-
нів Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточ-
нена площа ділянки надр — 34,18 км2; родовище знаходиться в про-
мисловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу ресурси корисних копалин по Дашавському ро-
довищу обліковують на Державному балансі корисних копалин Украї-
ни, 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 видобування вуглеводнів (газ 
природний, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій) Дашав-
ського родовища, що видає Державна служба геології та надр 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 їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати у письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 3 грудня 2018 року о 10:00 
годині у приміщенні готель Reikartz Dworzec Львів, Львівська область, 
м. Львів, вул. Городоцька, 107.

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

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

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

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

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 35

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 208 ар-

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

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

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних з 5 
листопада 2018 р.:

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

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

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ
2018861394

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

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження промислової розробки з метою видобутку корисних 

копалин (газ природний — корисні копалини загальнодержавного зна-
чення) Косівського родовища згідно зі спеціальним дозволом № 1780 
від 16.03.1999 року. Метод розробки родовища — на виснаження, ре-
жим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання 
газ природний. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний під-
розділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Родовище розташоване в межах Косівського району Івано-Франків-
ської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточ-
нена площа ділянки надр — 28,15 км2; родовище знаходиться в про-
мисловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу ресурси корисних копалин щодо Косівського ро-
довища обліковують на Державному балансі корисних копалин Украї-
ни, 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 ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл на видобування корисних копалин (газ природний) Косівського 
родовища, що видає Державна служба геології та надр 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 їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 29 листопада 2018 року о 
13:00 годині у приміщенні Конференційний центр, Івано-Франківська 
область, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, 22.

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 надають зауваження та 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 та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 254 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 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних з 5 
листопада 2018 р.:

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

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

2018861398

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

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження промислової розробки з метою видобутку корис-

них копалин (газ природний — корисні копалини загальнодержавно-
го значення) Яблонівського родовища згідно зі спеціальним дозволом  
№ 1774 від 16.03.1999 року. Метод розробки родовища — на висна-
ження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спо-
живання газ природний. Роботи на ділянці надр здійснюватиме струк-
турний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазви-
добування». 

Родовище розташоване в межах Косівського та Коломийського ра-
йонів Івано-Франківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр — 13,4 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу ресурси корисних копалин щодо Яблонівсько-
го родовища 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 ухвалення 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 видобутку корисних копалин 
(газ природний) Яблонівського родовища, що видає Державна служба 
геології та надр 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 їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 29 листопада 2018 року о 
17:00 годині у приміщенні Конференційний центр, Івано-Франківська 
область, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, 22.

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 надають зауваження та 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 та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 205 ар-

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

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

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних з 5 
листопада 2018 р.:

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

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

2018861393

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

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний – корисні ко-

палини загальнодержавного значення) Ковалівського родовища згідно 
зі спеціальним дозволом № 1791 від 24.03.1999 року. Метод розроб-
ки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція 
– підготовлений до споживання газ природний. Роботи на ділянці надр 
здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобу-
вання» АТ «Укргазвидобування». 

Родовище розташоване в межах Косівського району Івано-Франків-
ської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточ-
нена площа ділянки надр — 19,12 км2; родовище знаходиться в про-
мисловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу ресурси корисних копалин щодо Ковалівсько-
го родовища 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 спеціаль-

ний дозвіл на користування надрами з подальшим видобуванням вуг-
леводнів (газ природний) Ковалівського родовища, що видає Держав-
на служба геології та надр 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 їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 29 листопада 2018 року об 
11:00 годині у приміщенні Конференційний центр, Івано-Франківська 
область, м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, 22.

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 надають зауваження та 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 206 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 5 листопада 2018 р.:

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

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

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



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua20 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 65 819

Загальний тираж за листопад 352 924

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

Їхній подвиг збереже суворий камінь

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ВДЯЧНІСТЬ. Днями в об-
ласному центрі Закарпаття від-
давали шану воїнам, загиблим 
у боях на Донбасі. На пагорбі 
Слави представники всіх релі-
гійних конфесій освятили Ме-
моріал захисникам Вітчизни. У 
шанобливому мовчанні схили-
ли голови перед пам’яттю заги-
блих воїнів керівники області й 
Ужгорода, очільники правоохо-
ронних відомств, добровольці, 
рідні й близькі.

Заступник військового ко-
місара Закарпатського облас-
ного військового комісаріату 
полковник Петро Марко під-
креслив, що український воїн 
виконує надзвичайно важливу 
місію — протистоїть не лише 
агресії щодо нашої держави, а 
й усього цивілізованого світу.

Автор меморіалу — закар-
патський скульптор Василь 
Олашин. Він роз’яснив симво-
ліку суворих форм. Зокрема 
пірамідальна основа меморі-
алу нагадує карпатські ялини. 
А вмонтовані довкола компо-

зиції розкривають теми, які в 
біографіях бійців майже од-
накові: з боків — народжен-
ня, школа, студентство, про-
води в армію сина чи брата, 
а в центральній частині — вій-
ськові, волонтери, діти.

— Композицію побудова-
но так, що глядач, оглядаючи 
монумент із різних боків, весь 
час бачить один рельєф, хоч 
би як змінював своє розта-
шування, — зазначив Василь 
Олашин. — Постамент симво-
лізує життя, хоч і приурочений 
пам’яті загиблих. Налаштовує 

на тишу, спонукає замисли-
тися над вічними цінностями 
життя. На правій частині цен-
трального рельєфу дівчинка 
тримає в руці ведмедика. Як-
що його потерти, можна зага-
дати бажання, щоб ніколи не 
було війни.

Покладання квітів до мону-
мента відбувалося під супро-
від пісні «Пливе кача…». Цей 
народний реквієм за загибли-
ми на Майдані під час Рево-
люції гідності став священним 
і для учасників бойових дій на 
Донбасі.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська -2    +3 +5  +10
Житомирська -2    +3 +7  +12
Чернігівська -2    +3 +5  +10
Сумська +2    -3 +5  +10
Закарпатська +2    +7 +13  +18
Рівненська +1    +6 +9  +14
Львівська +2    +7 +10  +15
Івано-Франківська +1    +6 +10  +15
Волинська +2    +7 +10  +15
Хмельницька 0    +5 +8  +13
Чернівецька 0    +5 +9  +14
Тернопільська +1    +6 +8  +13
Вінницька -2    +3 +5  +10

Oбласть Нiч День

Черкаська +2    -3 +5  +10
Кіровоградська +2    -3 +5  +10
Полтавська -2    +3 +5  +10
Дніпропетровська -2    +3 +6  +11
Одеська 0    +5 +6  +11
Миколаївська -2    +3 +6  +11
Херсонська -2    +3 +5  +10
Запорізька -2    +3 +5  +10
Харківська -2    +3 +4    +9
Донецька -2    +3 +4    +9
Луганська -2    +3 +4    +9
Крим +2    +7 +7  +12
Київ 0    +2 +7    +9
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Премію отримає 
писанкарка

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДЗНАКА. На Хмельниччині обласну премію імені Ніни Ко-
сарєвої присуджують майстрам народного мистецтва, народ-
ним умільцям, викладачам навчальних закладів, керівникам 
гуртків, студій, працівникам культури за вагомі досягнення у 
декоративно-прикладному мистецтві. Цього року за рішенням 
обласної комісії лауреатом премії стала майстриня писанкар-
ства, завідувач технічного відділу та викладач студії Хмель-
ницького палацу творчості дітей та юнацтва, член Національ-
ної спілки майстрів народного мистецтва Світлана Делікатна. 
За традицією нагородження лауреата відбудеться під час уро-
чистостей з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівни-
ків культури та майстрів народного мистецтва.

Реставрована ікона повернулася до Сум
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНИЙ РАРИТЕТ. 
Упродовж трьох останніх ро-
ків фахівці кафедри рестав-
рації Харківської академії ди-
зайну та мистецтв повертали 
до життя дивом уцілілу ікону 
на полотні, що зберігалася в 

Сумському обласному худож-
ньому музеї імені Н. Онацько-
го. Цими днями вони завер-
шили копітку роботу. За сло-
вами директора музею Надії 
Юрченко, духовна святиня зо-
бражає події Першої світової 
війни. Це образ Божої Мате-
рі Августовської, що явилася 
1914 року перед битвою під 

містом Августов Сувальської 
губернії (нині територія Схід-
ної Польщі, Бєлостоцьке воє-
водство).

За інформацією мисте-
цтвознавців, існують п’ять 
основних ізводів ікони, один 
з яких композиційно повто-
рює твір із зібрання сумського 
музею, написаний на Сумщи-

ні у селі Ярове Кролевецько-
го району. На ньому написано 
прізвища жінок, коштом яких 
створено святиню. Благодій-
ниці дякують Богородиці за 
заступництво перед важкими 
земними випробуваннями їх-
ніх чоловіків. Після реставра-
ції ікона займе належне їй міс-
це в експозиції музею.

У Маріуполі юнак 
допоміг затримати грабіжника 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ГАРНИЙ ПРИКЛАД. День 
хилився до вечора, коли 
73-річна жителька Маріупо-
ля, повертаючись додому, на-
віть не звернула уваги на не-
відомого чоловіка, який услід 
за нею зайшов у напівтем-
ний під’їзд багатоповерхівки. 
А за якусь мить нападник уда-
рив її в обличчя, вирвав із рук 
сумку і кинувся тікати. Проте 
злякана приголомшена жін-
ка знайшли в собі сили вийти 
з під’їзду і голосно покликати 
на допомогу. У цей час у дво-
рі неподалік перебував підлі-
ток, який, помітивши втікача 
із сумкою, швидко зорієнту-
вався і кинувся його доганя-
ти. А наздогнавши, зумів по-
валити на землю й разом з ін-
шими перехожими утримував 
до прибуття правоохоронців. 

Патрульні поліцейські та 
слідчо-оперативна група Цен-
трального відділу поліції, за-
тримавши лиходія, невдовзі 
встановити його особу та мо-
тиви нападу на літню жінку. 
Виявляється, 34-річний чоло-

вік помітив пенсіонерку із спо-
кусливою сумкою ще у гро-
мадському транспорті й ішов 
за нею назирці, вирішивши 
пограбувати в безлюдному 
місці. Підходящим для цього 
виявився під’їзд, і якби не рі-

шучі дії юнака, йому вдалося 
б здійснити задумане. Стало 
відомо, що затриманого вже 
притягували до відповідаль-
ності за майнові злочини, а 
тепер за фактом дій відкрито 
кримінальне провадження за 
пограбування, що передбачає 
покарання у вигляді позбав-
лення волі від 4 до 6 років. 

Правоохоронці не залиши-
ли без уваги вчинок місцевого 
юнака, яким виявився 16-річ-
ний Данило Ломакін. Началь-
ник Центрального відділу по-
ліції Сергій Бичін в урочис-
тій атмосфері вручив хлопце-
ві подяку за активну громадян-
ську позицію і затримання гра-
біжника та висловив сподіван-
ня, що у майбутньому він по-
повнить лави правоохоронців. 
Вчинок Данила може бути при-
кладом не тільки для ровесни-
ків, а для всіх поліцейських, у 
чиї обов’язки входять рішучі дії. 

У сім’ї єдиній, вільній
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ДРУЖБА НАРОДІВ. Обласний центр культури й мистецтва 
до Міжнародного дня толерантності, що з ініціативи ЮНЕСК О 
відзначають у всьому світі 16 листопада, відкрив виставку 
«Харківщина мультикультурна». Її створено за підтримки де-
партаменту масових комунікацій та управління культури і ту-
ризму Харківської обласної державної адміністрації. В експози-
ції зразки традиційної культури різних народів, численні пред-
ставники яких сотні років живуть на території Харківської об-
ласті. Серед експонатів — продукція ткацького ремесла, тра-
диційні музичні інструменти, національні костюми, посуд, кар-
тини, іграшки, святкові атрибути, традиційні вироби із тканини 
й інші предмети побуту.

Експонати для виставки надали національно-культурні това-
риства, які діють на території Харківщини, — грузинів, азербай-
джанців, казахів, вірменів, греків, німців, поляків, татар, узбеків 
та євреїв. Виставка триватиме з 1 по 19 листопада. 

Міжнародний день толерантності відзначають з 1995 року 
після ухвалення Декларації принципів терпимості. Йдеться про 
взаємоповагу різних світових культур, релігій і традицій, а та-
кож про терпимість до способів вияву власної індивідуальнос-
ті кожної людини. 

Данило Ломакін  отримав від начальника Центрального 
відділу поліції Сергія Бичіна подяку

Скульптор Василь Олашин розповів 
про роботу над монументом

Почесна військова варта


