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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 26 березня 2019 року
USD 2688.9136 EUR 3045.1947 RUB 4.1689 / AU 353484.82 AG 4189.73 PT 235099.35 PD 432453.40

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЄВГЕН МАРЧУК:
«Думаєте, комусь  

із політиків суспільство 
дозволить піти на умови 
Росії? Ми знаємо її умови, 

і ніколи жодному 
політикові не вдасться 

піти на компроміси  
на умовах РФ».

 

Ресурси визначають 
результат  

ПЛАНУВАННЯ. Чергове засідання Стратегічного комітету уря-
ду присвятили питанням середньострокового плану досягнення 
цілей зокрема щодо розвитку професійно-технічної освіти й ре-
форми екстреної ланки медичної допомоги. Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман звернув увагу, що на Заході профтехосвіта 
слугує основою професійного спрямування молоді. А в нас через 
хронічний залишковий принцип і штучну непрестижність робітни-
чих професій діти навчаються на матеріальній базі 50-річної дав-
ності й нерідко за принципом «аби зайняти місце», щоб заклад не 
втратив бюджетної субвенції. Ідеться про зміну принципів освіт-
ніх послуг, зокрема оптимізацію мережі закладів профтехосвіти і 
встановлення чітких відносин з роботодавцями для впроваджен-
ня системи дуальної освіти, повідомляє департамент інформації 
та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Цьогоріч започатковують пілотний проект реформи швидкої до-
помоги у п’яти областях. Уже треба розуміти бажаний результат, оці-
нити ресурси. Такими можливостями Прем’єр назвав аеромобіль-
ні служби МВС, які можна й треба залучати в екстрених ситуаціях. 

7500
домогосподарств використовують 

сонячні панелі для генерації 
електроенергії. З них 4,5 тисячі стали 

застосовувати їх торік
ПЕРСПЕКТИВА. Урядова ініціатива з підтримки розвитку 
молочного і м’ясного скотарства повернула селу впевненість

Державні інвестиції 
ведуть череду 

Представник України у Тристоронній контактній групі  
з урегулювання ситуації на Донбасі про зрілість нашого 
громадянського суспільства   
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 ДОКУМЕНТИ

З огляду на ранню 
весну аграрії розпочали 
сівбу ранніх  
ярих культур  
у 19 регіонах

НОВИНИ З ЛАНІВ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни  
до переліку позашкільних навчальних закладів та заходів  
з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів  
у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних 
функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету»
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Затверджено 
постановою Центральної виборчої комісії  

від 26 березня 2014 року № 76  
(зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії 

від 27 серпня 2014 року № 818)

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям  
грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг,  

робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей під час виборчого процесу  
з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з ви-
борів Президента України, що відповідно до Закону України «Про вибори Президента України»  

передвиборна агітація може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не су-
перечать Конституції України та законам України. 

Разом з тим згідно з частиною шостою статті 64 Закону України «Про вибори Президента 
України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням ви-
борцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, 
кредитів, лотерей.

Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання вибор-
цям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кре-
дитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосува-
ти за певного кандидата на пост Президента України або згадуванням його імені, вважається 
підкупом виборців.

Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних дого-
ворів на проведення передвиборної агітації.

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягаються до 
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик 
Підозрюваний Черезов Сергій Васильович, 06.05.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Луган-

ська область, м. Кадіївка (м. Стаханов), пров. Джамбула, буд. 1, відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 
135 КПК України викликається о 10 год. 00 хв. 27, 28 та 29 березня 2019 року до старшого слідчого 
в ОВС ГСУ СБ України Ладонька Дениса Леонідовича, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 
33, (тел. 044-256-96-77), для вручення повідомлення про підозру та проведення слідчих і процесу-
альних дій у кримінальному провадженні №22019000000000068 від 21.03.2019 за ч. 2 ст. 15, ч.ч 3,4 
ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч.ч. 3,4 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України.

Втрачене свідоцтво 

про виключення судна з Державного 

суднового реєстру України від 14.03.2016 року, № 001444 на судно «Larson 240 

Escapade», № LAR40098H495, реєстраційний номер 

«БЕЛЬІЙ СКОРПИОН», судновласник ТОВ «ТОЧМА», 

вважати недійсним.

Втрачені суднові 
реєстраційні документи 

на судно «Екоінспекція 04» 
з реєстраційним бортовим 

номером 4678, судновласник  
Державна екологічна 
інспекція в м. Києві, 
вважати недійсними.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідачку Сухарев-
ську Ольгу Яківну на підготовче судове засідання для розгляду цивільної справи 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «До-
віра та гарантія» до Сухаревської Ольги Яківни про звернення стягнення за кре-
дитним договором на предмет іпотеки.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районно-
го суду Луганської області 15.04.2019 р. о 10.00 год. за адресою: смт Марківка,  
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на 
підставі ст. 223 ЦПК України.

Суддя А. Е. Дідоренко

Державне агентство резерву України оголошує повторний аукціон 
з реалізації товарів медичного призначення, санітарно-господарсько-
го майна, наметів універсальних, сталі сортової, труб катаних, кабелів, 
проводів, дротів, канатів сталевих, запірної арматури, протигазів, інди-
відуальних протихімічних пакетів, випрямлячів.

Аукціон відбудеться 9 квітня 2019 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:  

Горошко І. Я. (235-17-42), Топко Т. В. (234-15-66).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на 

офіційному веб-сайті Держрезерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31А, викликає на 19 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. 
як відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «АРЧІ КАПІ-
ТАЛ» у цивільній справі за позовом Коренькової Марії Ігорівни до То-
вариства з обмеженою відповідальністю «АРЧІ КАПІТАЛ» про визнання 
недійсним договорів купівлі-продажу цінних паперів.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, що призначене на 
19 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв., справа розглядатиметься за від-
сутності відповідача.

Суддя І. О. Макаренко

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміну у складі Ради національної 

безпеки і оборони України
Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України ПосТаноВляю:
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 ро-

ку № 929 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, 
внесеними Указами від 16 лютого 2015 року № 86, від 10 липня 2015 року № 410, 
від 22 квітня 2016 року № 166, від 16 травня 2016 року № 212, від 29 серпня 2016 
року № 372, від 13 вересня 2017 року № 274, від 19 січня 2018 року № 10 та від 
28 березня 2018 року № 90) вивести зі складу Ради національної безпеки і обо-
рони України Є. Божка.

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

м.Київ
22 березня 2019 року
№86/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 березня 2019 р. № 197 
Київ

Про внесення змін у додаток  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 10 жовтня 2018 р. № 822
Кабінет Міністрів України ПосТаноВляЄ:
Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жов-

тня 2018 р. № 822 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань ство-
рення Єдиного адресного реєстру України» (Офіційний вісник України, 2018 р.,  
№ 81, ст. 2702), доповнивши його такими позиціями:

Голова Держстату
Заступник Голови Державного агентства з питань електронного урядування
Експерт з правових питань Центрального офісу впровадження децентраліза-

ційної реформи Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асо-
ціація міст України» (за згодою).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 березня 2019 р. № 200 
Київ

Про внесення зміни у додаток 1  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 5 квітня 2014 р. № 85
Кабінет Міністрів України ПосТаноВляЄ:
1. Внести зміну у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квіт-

ня 2014 р. № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників 
апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших 
державних органів» (Офіційний вісник України, 2014 p., № 29, ст. 814; 2015 р.,  
№ 86, ст. 2882; 2018 р., № 2, ст. 75), замінивши позицію

«ДМС    245   231   6254   5668»

такою позицією:

«ДМС    274   260   6083   5497».

2. Установити, що видатки, пов’язані з оплатою праці, передбачені у загально-
му та спеціальному фонді Державного бюджету України на відповідний рік для 
Державної міграційної служби.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 березня 2019 р. № 220 
Київ

Про внесення зміни до переліку 
позашкільних навчальних закладів  
та заходів з позашкільної роботи  

з дітьми, а також закладів та заходів  
у галузі освіти, що забезпечують виконання 

загальнодержавних функцій, видатки  
на які здійснюються з державного бюджету

Кабінет Міністрів України ПосТаноВляЄ:
Внести зміну до переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з по-

зашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що за-
безпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюють-
ся з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 серпня 2002 р. № 1133 (Офіційний вісник України, 2002 p., № 34, ст. 1573), 
замінивши у підрозділі «МОН» розділу 1 «Позашкільні навчальні заклади» по-
зицію «Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді  
(м. Київ)» позицією «Український державний центр національно-патріотичного 
виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (м. Київ)».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 березня 2019 р. № 232 
Київ

Про внесення зміни до пункту 21 додатка  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710
Кабінет Міністрів України ПосТаноВляЄ:
Внести зміну до пункту 21 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 

11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (Офі-
ційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2017 р., № 80, ст. 2441; 2018 р.,  
№ 10, ст. 360, № 37, ст. 1301, № 50, ст. 1756; 2019 р., № 19, ст. 662), доповнивши 
його після слів «театрально-видовищному закладу культури «Київський акаде-
мічний Молодий театр» словами «, державній установі «Музей коштовного і де-
коративного каміння».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 березня 2019 р. № 235 
Київ

Про внесення змін у додатки  
до постанови Кабінету Міністрів України  

від 22 листопада 2017 р. № 900
Кабінет Міністрів України ПосТаноВляЄ:
Внести у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопа-

да 2017 р. № 900 «Про голів Української частини спільних міжурядових комісій  
з питань співробітництва» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 100, ст. 3060; 
2018 р., № 70,  ст. 2363) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2019 р. № 235

ЗМІнИ, 
що вносяться у додатки до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 листопада 2017 р. № 900
1. Додаток 1 доповнити такою позицією:
«Спільна комісія з питань торгівлі між Урядом України та Урядом Королівства 

Таїланд».
2. У додатку 5 позицію «Спільна комісія з питань торгівлі між Урядом України 

та Урядом Королівства Таїланд» виключити. 
3. У додатку 16 позиції «Українсько-афганська Спільна міжурядова комісія з 

торговельно-економічного співробітництва», «Міжурядова українсько-сербська 
комісія з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітни-
цтва» виключити.

4. У додатку 18: 
1) назву додатка викласти в такій редакції:

«ПЕРЕЛІК  
спільних міжурядових комісій з питань співробітництва,  
головою Української частини яких є заступник Міністра  

економічного розвитку і торгівлі, до повноважень якого належать  
питання технічного регулювання та інтелектуальної власності»;

2) позицію «Українсько-бельгійська Змішана Комісія» замінити такою пози-
цією:

«Українсько-афганська Спільна міжурядова комісія з торговельно-економіч-
ного співробітництва»;

3) позиції «Міжурядова українсько-македонська комісія з питань торговельно-
економічного співробітництва», «Міжурядова українсько-туніська комісія з пи-
тань торговельного-економічного та технічного співробітництва», «Українсько-
швейцарський Спільний Комітет» виключити.

5. У додатку 19:
1) назву додатка доповнити словами «, до повноважень якого належать питан-

ня інвестиційної політики, державно-приватного партнерства та туризму»;
2) доповнити додаток такими позиціями:
«Міжурядова українсько-македонська комісія з питань торговельно-економіч-

ного співробітництва
Міжурядова українсько-туніська комісія з питань торговельно-економічного та 

технічного співробітництва».
6. Додаток 20 доповнити такими позиціями:
«Українсько-бельгійська Змішана Комісія
Українсько-швейцарський Спільний Комітет
Міжурядова українсько-сербська комісія з питань торговельно-економічного 

та науково-технічного співробітництва».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 березня 2019 р. № 238 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  
від 23 січня 2015 р. № 11

Кабінет Міністрів України ПосТаноВляЄ:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р. № 11 

«Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бю-
джетам» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 160; 2018 р., № 53, ст. 1868) 
такі зміни:

1) пункт 3 постанови доповнити підпунктом 9 такого змісту:

«9) здійснювати розподіл цільових видатків для медичного обслуговування 
внутрішньо переміщених осіб, які передбачені в обласних бюджетах, між місце-
вими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць відповідної області.»;

2) в абзаці третьому пункту 9 Порядку та умов надання медичної субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених зазначеною постано-
вою, слова і цифри «на 1 липня та на 1 жовтня 2018 р.» замінити словами і циф-
рами «на 1 липня, на 1 жовтня 2018 р. та на 1 січня 2019 р.».

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з  
1 січня 2019 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 березня 2019 р. № 243 
Київ

Про внесення змін до порядків, 
затверджених постановами Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2011 р.  
№ 218 і від 9 березня 2011 р. № 219

Кабінет Міністрів України ПосТаноВляЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюдже-

ті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних 
робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 218 (Офіційний ві-
сник України, 2011 р., № 18, ст. 755; 2018 р., № 22, ст. 727, № 75, ст. 2515), і По-
рядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснен-
ня заходів з проведення земельної реформи, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 (Офіційний вісник України,  
2011 р., № 18, ст. 756; 2012 р., № 39, ст. 1473; 2013 р., № 12, ст. 463; 2018 р., № 22,  
ст. 727), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2019 р. № 243

ЗМІнИ, 
що вносяться до порядків, затверджених постановами  
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 218  

і від 9 березня 2011 р. № 219 
1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт 
і робіт з демаркації та делімітації державного кордону, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 218:

1) в абзаці четвертому пункту 1 слова «абзацом п’ятим» замінити словами «аб-
зацами четвертим та п’ятим»;

2) в абзаці другому пункту 5 слова «абзацом п’ятим» замінити словами «абза-
цами четвертим та п’ятим».

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
здійснення заходів з проведення земельної реформи, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219:

1) в абзаці другому пункту 3 цифру «9» замінити цифрою «3»;
2) у пункті 4:
 підпункт 3 викласти у такій редакції:
«3) проведення інвентаризації земель державної власності;»;
підпункт 9 виключити;
в абзаці другому пункту 10 цифри і слово «8 і 9» замінити цифрами і сло-

вом «3 і 8».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 18 грудня 2018 р. № 1106-р 
Київ

Про затвердження плану  
пріоритетних дій Уряду  

на 2019 рік
1. Затвердити план пріоритетних дій Уряду на 2019 рік (далі — план дій), що 

додається.
2. Державному агентству з питань електронного урядування разом із Секретаріа-

том Кабінету Міністрів України забезпечити у двотижневий строк внесення завдань, 
визначених планом дій, до електронної системи моніторингу і контролю його вико-
нання.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити:
у місячний строк розроблення деталізованих заходів, якими передбачатиметься 

поетапне виконання завдань, визначених планом дій, та внесення їх до електронної 
системи моніторингу і контролю його виконання;

погодження протягом 10 днів проектів актів, розроблених на виконання плану дій;
супроводження у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на ви-

конання середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275, 
згідно з переліком, що додається;

подання щокварталу до 1 числа наступного місяця Секретаріатові Кабінету Мі-
ністрів України інформації про основні досягнення у відповідній сфері із зазна-
ченням кількісних та якісних показників з метою подальшої підготовки щоквар-
тальних звітів Кабінету Міністрів України.

4. Секретаріатові Кабінету Міністрів України:
забезпечити проведення моніторингу виконання плану дій та інформувати що-

місяця до 10 числа Кабінет Міністрів України про стан його виконання;
забезпечити підготовку з урахуванням відомостей електронної системи моні-

торингу і контролю виконання плану дій та подання щомісяця до 1 числа Кабіне-
тові Міністрів України індикативного плану розгляду питань на засіданнях Кабіне-
ту Міністрів України протягом наступних двох місяців.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Із деталізованим планом пріоритетних дій уряду, передбачених  

розпорядженням, можна ознайомитися на сайті «УК».
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (ідентифі-
каційний код 23518596, місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру, 17, далі — Товариство) повідомляє, що Наглядовою 
Радою Товариства 06.03.2019 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі — 
загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 03134, м. Київ, вул. Миру, 17, корпус №16 
(приміщення їдальні).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 25 квітня 2019 року з 08:00 до 09:30 години за місцем проведен-
ня загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, — 19 квітня 2019 року (ста-
ном на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Про питання порядку проведення Загальних зборів акціонерів (обрання лічильної комісії та секретаря Зборів, затвер-

дження регламенту Зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування).
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за 2018 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2018 рік та виплату дивідендів.
Проекти рішень по кожному з питань порядку денного не публікуються, оскільки член Наглядової Ради Товариства – 

Претставник ПрАТ ФФ «Дарниця» на засіданнях НР 06.03.2019, 21.03.2019 та 22.03.2019 проголосував проти схвалення про-
ектів рішень з питань порядку денного.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено рішення Наглядової Ради Товариства про скликання річних загальних зборів акці-
онерів та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.bcpp.com.ua

Акціонери мають право ознайомитись із проектами документів, пов’язаних з Порядком денним Загальних зборів у строки, 
передбачені законодавством за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Миру, 17, адміністративний корпус (№16), пер-
ший поверх, кабінет №2, у робочі дні з 10:00 до 16:00. Особа, уповноважена для ознайомлення акціонерів з документами — 
член Наглядової ради Голобородько О.Б. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів отримувати пояснення 
щодо питань Порядку денного та ознайомлюватись з документами, що стосуються Порядку денного.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня 
проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та ма-
ють містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому ак-
цій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питан-
ня, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк 
оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запи-
таннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до 
члена Наглядової Ради Товариства Голобородька Олега Борисовича.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники ак-
ціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на 
загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи —  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішен-
ня уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних 
зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю — оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає 
представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представни-
кам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних збо-
рах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасни-
ків загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти 
участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, 
зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній влас-
ності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласни-
ків або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завдан-
ням щодо голосування, виданим акціонером.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 
11.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 10 351 штук, загальна кількість голосуючих 
акцій Товариства становить 10346 штук.

Довідки за телефоном: (044) 205-4110
Члени Наглядоваої Ради ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» Артеменко Т. Ф., Безпалько М. А., Голобородько О. Б., Сова Є. О.

Генеральний директор Здаревська Ю. М.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника
Період

Звітний
2018 рік

Попередній
2017 рік

Усього активів 1 786 418 1 522 198
Основні засоби (за залишковою вартістю) 889 606 832 764
Запаси 347 774 298 379
Сумарна дебіторська заборгованість 326 230 312 251
Гроші та їх еквіваленти 12 706 43 714
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 749 058 683 002
Власний капітал 1 449 520 1 288 804
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 19 036 19 036
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 9 334 6 403
Поточні зобов’язання і забезпечення 327 564 226 991
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 86 758 104 479
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10 351 10 351
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 8 391,60564 10 093,61

Шановний акціонере ПАТ «ППР БРОВАРСЬКИЙ»!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ» (надалі — Товари-

ство) повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства.
Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ».
Місцезнаходження Товариства: 07414, Київська область, Броварський район, с. Рожівка, вул. Слави, 22.
Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 26.04.2019 р.
Час початку проведення річних Загальних зборів: об 11:00 годині в день проведення річних Загальних зборів Товариства.
Місце проведення річних Загальних зборів: Київська область, Броварський район, с. Рожівка, вул. Слави, 22, кабінет № 3.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства: з 10:30 до 10:55 години 

в день проведення річних Загальних зборів Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 22.04.2019 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
9. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, вста-

новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами На-
глядової ради.

13. Надання повноважень Голові правління Товариства на укладення та підписання правочинів, щодо яких прийняті рі-
шення цими Загальними зборами.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: http://indelika.com.

Станом на 21.03.2019 р. — дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних за-
гальних зборів, загальна кількість акцій становить 18 000 000 простих іменних, голосуючих акцій — 17 198 933 простих 
іменних.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства до дати їх проведення, акціонери 
можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходжен-
ням Товариства за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожівка, вул. Слави, 22 (кабінет юридичного відді-
лу), щоденно у робочі дні з 9.00 до 16.00 або перед початком річних Загальних зборів у місці їх проведення. Особа відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами): начальник юридичного відділу — Романенко 
Світлана Дмитрівна, тел.: (044) 587-60-36.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість 
скористатись правами, передбаченими ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів не пізніше, ніж за 20 днів до 
дати їх проведення.

Для участі у річних Загальних зборах Товариства акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, а пред-
ставники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства України та документ, 
що посвідчує їх особу. Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголо-
сувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдан-
ням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо 
голосування на річних Загальних зборах Товариства на свій розсуд.  

Наглядова рада ПАТ «ППР БРОВАРСЬКИЙ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2017 та 2018 р. р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 201650 202524
Основні засоби (за залишковою вартістю) 85301 88335
Запаси 17780 24878
Сумарна дебіторська заборгованість 20482 13583
Гроші та їх еквіваленти 2465 1149
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 88979 57237
Власний капітал 93479 61737
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4500 4500
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов’язання і забезпечення 108171 140787
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 31955 6345
Середньорічна кількість акцій (шт.) 18000000 18000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 1,77528 0,3525

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денно-

го Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Романенко Світлана Дмитрівна, Олійник Світлана Зіновіївна, Фатєєва Людмила 
Володимирівна. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити такий порядок проведення Загальних зборів: 1. Час для доповіді з питання порядку денно-

го не більше 10 хвилин. 2. Час для виступу в дебатах з питання порядку денного — 10 хвилин. 3. Голосування з усіх питань 
порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів. 4. Збори тривають до закінчення розгляду усіх питань порядку 
денного. 5. Розгляд кожного наступного питання порядку денного починається після оголошення результатів голосування 
щодо попереднього питання порядку денного.

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Томкіна Олександра Юрійовича, Секретарем зборів – Будника 

Олексія Костянтиновича.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р., прийняття рішен-

ня за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 
Проект рішення: Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік затвердити. 

Визнати роботу Правління Товариства в звітному році задовільною.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради в 2018 році задовільною.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 

2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2018 рік. Провадження фінансово-господарської діяльності та порядок ведення бухгалтерського обліку й по-
дання звітності Товариством провадиться без порушень, підтверджена достовірність та повнота даних фінансової звітнос-
ті за 2018 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: Спрямувати прибуток за 2018 рік на розвиток Товариства, строк та порядок виплати дивідендів не вста-

новлювати.
8. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
Проект рішення: Затвердити такі основні напрями діяльності Товариства у 2019 році: 1. Розведення свійської птиці;  

2. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 3. Виробництво м’яса свійської 
птиці; 4. Виробництво м’ясних продуктів; 5. Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами; 6. Виробництво комбікормів.

9. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
Проект рішення: Затвердити наступні внутрішні положення Товариства: 1. Положення про Загальні збори акціонерів;  

2. Положення про Наглядову раду; 3. Положення про виконавчий орган; 4. Положення про Ревізійну комісію.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: не зазначається у зв’язку з обранням членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, вста-

новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами На-
глядової ради.

Проект рішення: Укласти цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради. Затвердити умови цивіль-
но-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради, встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової 
ради, що зазначений у проектах зазначених договорів. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати цивільно-право-
ві договори з Головою та членами Наглядової ради.

13. Надання повноважень Голові правління Товариства на укладення та підписання правочинів щодо яких прийняті рі-
шення цими Загальними зборами.

Проект рішення: Надати Голові правління Товариства повноваження на укладення та підписання правочинів щодо яких 
прийняті рішення цими Загальними зборами.

Наглядова рада ПАТ «ППР БРОВАРСЬКИЙ»

Адміністративною колегією Полтавського облас-
ного територіального відділення Антимонопольно-
го комітету України 23.01.2019 року прийнято роз-
порядження № 66/6-рп/к про початок розгляду спра-
ви за ознаками порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції № 66-1-50/6-19 з боку ФОП 
Малик О. М. (ідентифікаційний номер 2618603457) 
та ФОП Скобель О. В. (ідентифікаційний номер 
2981501198) та направлені вимоги про надання ін-
формації від 24.01.2019 року № 66-02/217 до ФОП 
Малик О. М. та вимогу про надання інформації від 
24.01.2019 року № 66-02/216 до ФОП Скобель О. В.

У зв’язку з неможливістю вручити зазначене роз-
порядження про початок розгляду справи та вимо-
ги про надання інформації відповідачам у справі, з 
повним текстом розпорядження та вимог можна 
ознайомитись в Полтавському обласному територі-
альному відділенні АМКУ за адресою: вул. Зигіна, 1,  
кім. 320, м. Полтава.

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: F11G41504-F11G41505, 

F11G41507-F11G41508; 
F11G41925-F11G41927

Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

Нерухомість

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

10.04.2019; 24.04.2019; 13.05.2019; 
27.05.2019; 10.06.2019; 25.06.2019; 
10.07.2019; 24.07.2019; 07.08.2019

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/ 
41973-asset-sell-id-193374, 
41989-asset-sell-id-193416

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: F11GL41945
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

18.04.2019

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/ 
41927-asset-sell-id-192814

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: F11GL41948-F11GL41949
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукці-
ону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

13.05.2019

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/ 
41937-asset-sell-id-192835
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оголошення

ВЕРХОВНИЙ СУД
УХВАЛА

18 березня 2019 року 
Київ
справа №620/4218/18
адміністративне провадження №Пз/9901/4/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: 
судді-доповідача — Бевзенка В. М., суддів: Желтобрюх І. Л., Смоковича М. І., 
Стрелець Т. Г., Шарапи В. М. (далі — Суд), розглянувши подання судді Чернігів-
ського окружного адміністративного суду Бородавкіної С.В. про розгляд Верхо-
вним Судом як зразкової справи типової справи №620/4218/18 за позовом ОСО-
БА_1 до Військової частини А1815 про визнання бездіяльності протиправною та 
зобов’язання вчинити певні дії, — 

ВСТАНОВИВ:
07 березня 2018 року до Верховного Суду надійшло подання судді Чернігів-

ського окружного адміністративного суду Бородавкіної С. В. про розгляд адмі-
ністративної справи №620/4218/18 як зразкової.

Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразкової обґрунтова-
но необхідністю ухвалення зразкового рішення для формування єдиної судової 
практики вирішення даної категорії справ, оскільки в провадженні Чернігівсько-
го окружного адміністративного суду перебуває 13 типових справ.

Ухвалою судді Чернігівського окружного адміністративного суду Бородавкі-
ної С.В. від 26 грудня 2018 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкри-
то провадження у справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Військової частини 
А1815 (вул. Танкістів, смт. Гончарівське, Чернігівський район, Чернігівська об-
ласть, 15558) про визнання бездіяльності протиправною та зобов›язання вчи-
нити певні дії, в якій позивач просив:

- визнати протиправною бездіяльність Військової частини А1815 щодо не-
нарахування та невиплати ОСОБА_1 грошової компенсації відпустки як учасни-
ку бойових дій за період з 2015 року по 2018 рік, виходячи з грошового забез-
печення станом на день звільнення з військової служби 22 жовтня 2018 року;

- зобов’язати Військову частину А1815 нарахувати та виплатити ОСОБА_1 
грошову компенсацію за невикористані календарні дні додаткової відпустки як 
учаснику бойових дій за період з 2015 року по 2018 рік, виходячи з грошо-
вого забезпечення станом на день звільнення з військової служби 22 жовтня 
2018 року.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що станом на день звернення з цим по-
зовом до суду відповідач не провів з ним усіх розрахунків, зокрема, щодо ви-
плати грошової компенсації за невикористані календарні дні соціальної від-
пустки, передбаченої Законом України «Про соціальний і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей», з 2015 року по 2018 рік.

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за якою на-
дійшло подання про її розгляд як зразкової, колегія суддів дійшла висновку, 
що ці справи відповідають ознакам типових, визначених пунктом 21 части-
ни першої статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України, позаяк:

- відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень (вій-
ськові частини);

- спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними 
нормами права (виплата військовослужбовцям грошової компенсації за не 
використану додаткову відпустку, передбачену Законом України «Про соці-
альний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», в період з 
оголошення мобілізації);

- позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, але 
однакові по суті: визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо нена-
рахування та невиплати грошової компенсації відпустки як учаснику бойових 
дій та зобов’язати відповідача виплатити грошову компенсацію за невикорис-
тані календарні дні додаткової відпустки як учаснику бойових дій).

Відповідно до частини п’ятої статті 290 Кодексу адміністративного судо-
чинства України Верховний Суд вирішує зразкові справи за правилами спро-
щеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених  
цією статтею.

Особливості розгляду справи за правилами спрощеного позовного прова-
дження визначено у статті 262 Кодексу адміністративного судочинства Украї-
ни. За частиною п’ятою цієї статті суд розглядає справу в порядку спрощеного 
позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі мате-
ріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотан-
ням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться 
в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Згідно частини третьої статті 291 Кодексу адміністративного судочинства 
України, при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, ви-
кладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової 
справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у 
рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

За частиною одинадцятою статті 290 Кодексу адміністративного судочин-
ства України рішення Верховного Суду у зразковій справі підлягає перегляду 

Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеля-
ційному порядку, визначеному цим Кодексом.

Керуючись статтями 258-262, 290 Кодексу адміністративного судочинства 
України, Суд, — 

УХВАЛИВ:
Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі №620/4218/18 

за позовом ОСОБА_1 до Військової частини А1815 про визнання бездіяльності 
протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.

Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження коле-
гією суддів у складі п’яти суддів.

Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 09 
квітня 2019 року в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, 
м. Київ, 01029.

Відповідачу — у п’ятнадцятиденний строк з дня отримання копії цієї ухва-
ли подати суду відзив на позовну заяву та докази, які підтверджують обстави-
ни, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документи, що під-
тверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позива-
чу і третій особі. 

Встановити позивачу триденний строк з дня отримання відзиву на позовну 
заяву для подання до суду відповіді на відзив та документів, що підтверджують 
надіслання (надання) відповіді на відзив та доданих до нього доказів відповіда-
чу і третій особі.

Встановити відповідачу триденний строк з дня отримання відповіді на від-
зив для подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і документів, що 
підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до нього доказів по-
зивачу.

Повідомити учасникам справи, що відзив на позовну заяву (відзив), відпо-
відь на відзив, заперечення та пояснення повинні відповідати вимогам частин 
другої-четвертої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повідомити учасникам справи, що інформацію у справі, яка розглядається, 
можна отримати за адресою на офіційному веб-порталі судової влади України в 
мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

Опублікувати цю ухвалу на офіційному веб-порталі судової влади України, а 
також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації. 

З моменту опублікування цього оголошення вважатиметься, що всі заінтере-
совані особи належним чином повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не оскаржується.
Суддя-доповідач В. М. Бевзенко 

Судді І. Л. Желтобрюх, М. І. Смокович, Т. Г. Стрелець, В. М. Шарапа

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

Повідомлення про проведення річних 
загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖГАЗБУД»
(код за ЄДРПОУ 03079077) (далі по тексту — Товариство), місцезнаходження: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толсто-

го, буд. 67, повідомляє, що 25 квітня 2019  року об 11:00 годині за адресою: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 
67, кімната № 1, відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд».

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 25 квітня 2019 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за міс-
цем проведення зборів. 

Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — паспорт та до-
віреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРИВОРІЖГАЗБУД», 
буде складено станом на 24 годину 19 квітня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. 
4. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та його затвердження.
5. Про затвердження звіту та висновків ревізора Товариства по результатам перевірки фінансово — господарської діяльності товари-

ства за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
7. Прийняття рішення про порядок покриття збитків Товариства. 
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019—2020 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2019—2020 р.
10. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та затвердження Статуту Товариства у новій редак-

ції, у зв’язку з приведенням його у відповідність до законодавства України.
11. Надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
12. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та затвердження їх у новій редакції, у зв’язку з приведенням їх у відповідність до 

законодавства України.
13. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
14. Про обрання членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка упо-

вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 
16. Внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Криворіжагробуд» приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд» та 

затвердження його у новій редакції.
17. Про надання повноважень щодо підписання та проведення державної реєстрації Статуту Дочірнього підприємства у новій редакції.
Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходжен-

ням приватного акціонерного товариства «Криворіжгазбуд»: 50045, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Толстого, буд. 67, кімната 
№ 1, у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до скла-
ду органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного http://03079077.smida.gov.ua.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Лещiн Андрiй Миколайович. Телефон для дові-
док: 8 (050) 557-52-63.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік            

                                                                                                                                                                                     (тис.грн)

Найменування показника
період

звітний
2018 р.

попередній
2017 р.

Усього активів 1405,0 1553,0
Основні засоби (за залишковою вартістю) 187,9 349,6
Запаси 422,3 422,3
Сумарна дебіторська заборгованість 685,0 677,9
Гроші та їх еквіваленти 3,1 3,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -2844,0 -2546,3
Власний капітал -2088,1 -1790,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 81,1 81,1
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 298,7 298,7
Поточні зобов’язання і забезпечення 3194,4 3044,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -297,7 -314,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 77244 77244
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -3,854 -4,0715

Наглядова рада ПрАТ «Криворіжгазбуд»

Державна служба геології та надр України оголошує

Перелік
ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування над-
рами, відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надра-
ми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

№ з/п

Об’єкт надрокористування Початкова  
ціна

продажу  
дозволу,
тис. грн

Назва об’єкта користування Вид корисної  
копалини

Вид користування 
надрами Місце розташування

1 2 3 4 5 6
1 ділянка Жихарська-1 геологічне вивчення пісок Харківська обл.,  

м. Харків
10,366

2 ділянка Крупецька-3 геологічне вивчення пісок Хмельницька обл., 
Славутський р-н

21,648

3 Зіньківська ділянка геоогічне вивчення крейда Хмельницька обл., Бі-
логірський р-н

21,293

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних дозволів на користу-
вання надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою геології та надр 
України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок: 26 квітня 2019 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна — тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Державне підприємство 
«Івано-Франківський військовий  

ліспромкомбінат»,
код ЄДРПОУ 08033772

Державне підприємство «Івано-Франківський вій-
ськовий ліспромкомбінат», код ЄДРПОУ 08033772, 
місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. 
Ребета, 6, номер телефону та факс (0342)50-58-72, 
повідомляє, що на підставі наказу міністра оборони 
України від 04.03.2019 року № 94 проводиться реор-
ганізація державного підприємства «Івано-Франків-
ський військовий ліспромкомбінат» шляхом виділу з 
його складу відокремлених підрозділів та про утво-
рення нових державних підприємств: «Прикарпат-
ський військовий лісгосп», «Сколівський військовий 
лісгосп», «Старицький військовий лісгосп», «Шепе-
тівський військовий лісгосп», «Мостиське військове 
лісництво», «Чернівецьке військове лісництво».

Кредитори державного підприємства «Івано-
Франківський військовий ліспромкомбінат» упро-
довж двох місяців з дня цієї публікації вправі заяви-
ти свої претензії в письмовому вигляді за місцем зна-
ходження підприємства: 76014, м. Івано-Франківськ, 
вул. Ребета, 6.

У зв’язку з втратою 
печатки 

Державного 
підприємства МВС 

України 
«Розвиток», код 

за ЄДРПОУ 33545152, 
з 20 березня 

2019 року 
вважати вказану 

печатку недійсною.

У зв’язку з втратою 
печатки 

Державного 
підприємства МВС 
України «Служба 
замовника МВС 
України», код 

за ЄДРПОУ 34413884, 
з 20 березня 

2019 року 
вважати вказану 

печатку недійсною.

Оголошення 
про результати проведення конкурсу з придбання квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку  

для забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії України
Замовник — Головне управління Національної гвардії України (ЄДРПОУ 08803498).
Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: mvs.gov.ua (розділ  

«Діяльність» — «Бюджет для громадян» — «Оголошення конкурсу на придбання квартир»).
Найменування предмета закупівлі: придбання квартир на умовах пайової участі та на вторинному рин-

ку для забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії України (відповідно до Оголошення  
№ 1 від 15.02.2019).

Інформація про результати проведення конкурсу:
– за лотами 1, 2, 3 — конкурс відмінено у зв’язку з подання для участі в конкурсі менше двох конкурс-

них пропозицій;
– за лотами 4, 6 — конкурс відмінено у зв’язку з відхиленням усіх конкурсних пропозицій;
– за лотом № 5 — переможцем визнано ОК «Дубки-Харків» (ЄДРПОУ 38775007), яким запропоновано  

2 квартири загальною площею 216,2 м кв.;
– за лотом № 7 — переможцями визнано ТОВ «Житлоекономія» (ЄДРПОУ 32212775), яким запропоновано 

7 квартир загальною площею 305,5 м кв. та ТОВ «Квартира Л. 74» (ЄДРПОУ 40294323) з пропозицією 16 квар-
тир загальною площею 1139,71 м кв.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської 
області повідомляє, що в приміщенні суду за адресою: 
смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15, Івано-Франківська об-
ласть, суддя Бейко A. M.

29 березня 2019 року о 13 годині 30 хвилин (ре-
зервні дати судових засідань: о 13 год. 12 квітня 2019 
року, о 13 год. 15 квітня 2019 року, о 10 год. 30 хв. 16 
квітня 2019 року) відбудеться розгляд кримінально-
го провадження про обвинувачення Дмитріва Рома-
на Ігоровича за ч. 5 ст. 191 КК України, яке розгляда-
ється в спеціальному судовому провадженні.

На судове засідання як обвинувачений виклика-
ється Дмитрів Роман Ігорович, 29.07.1984 року на-
родження, уродженець та житель с. Пійло Калусько-
го району.

1. Фінансовий звіт про доходи та витрати ППУ  
за 2018 р.

№ п/п Найменування Сума т. гривень

1. Доходи

Надходження всього 108,2

В т.ч. добровільні 
пожертви 108,2

2. Видатки 108,2

Витрати всього 108,2

2. Фінансовий звіт про майно
На балансі ППУ числиться комп’ютер 1 шт. х 5000 грн.
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оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775 ін-
формує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на до-
вкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів Кисівського родовища згідно зі 

спеціальним дозволом № 2428 від 05.04.2001 року. Метод розробки ро-
довища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підго-
товлений до споживання газ природний, нафта, конденсат, супутні компо-
ненти: етан, пропан, бутани, гелій — корисні копалини загальнодержавного 
значення. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — 
філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Кисівського родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родови-
ща здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Бурін-
ня свердловин здійснюватиметься верстатом із дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Кисівського родовища обліковують на Державному балансі корисних копа-
лин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища  
здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння 
свердловин може здійснюватися верстатом із електричним приводом, але у  
зв’язку зі значною віддаленістю від електромережі, необхідної потужності, 
використання верстата із електричним приводом обмежено.

 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Кисівське родовище розташоване на території Коломацького району 

Харківської області. Районний центр м. Коломак розташований на відстані  
4,5 км на південь від родовища.

У орографічному відношенні площа родовища розташована в межах пів-
денно-східної частини Придніпровської низовини і є горбистою рівниною, 
розчленованою долинами річок, ярами та балками, що надає їй характер 
пересіченої місцевості.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточнена 
площа ділянки надр 19,24 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуг-

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу госпо-
дарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та йо-
го здоров’я.

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

Згідно з існуючою схемою тектонічного районування Кисівська структу-
ра розташована у межах центральної зони північного борту Дніпровсько-
Донецької западини, а в регіональному плані належить до південного схилу 
Воронезького кристалічного масиву.

Родовище характеризується складною будовою. По відбиваючому го-
ризонту Vв11(С1s2) у верхньосерпуховських відкладах Кисівську ділян-
ку розбито численною сіткою порушень північно-західного простягання на 
ряд блоків, які утворили Кисівську, Східно-Кисівську та Південно-Кисівську 
структури.

У геологічній будові родовища беруть участь девонські, кам’яновугільні, 
пермські, тріасові, юрські, крейдяні, палеогенові, неогенові та четвертинні 
відклади. Свердловинами глибокого буріння вивчений розріз у межах гли-
бин 0-6111 м.

 Родовище відкрито у 1987 році параметричною свердловиною 491.
Усього у межах спеціального дозволу на Кисівській площі пробурено три 

свердловини (№№ 1, 3, 491), які знаходяться у двох ізольованих тектонічни-
ми порушеннями блоках. Пошукові свердловина №№ 1, 3 ліквідовано з ге-
ологічних причин, а параметричну свердловину № 491 введено в дослідно-
промислову експлуатацію з метою розробки покладу пласта С-5н2.

Станом на 1.01.2019 р. діючий фонд свердловин складає 1 одиницю.
За технологічною схемою облаштування Кисівського родовища, забез-

печується підготовка газу шляхом одноступеневої сепарації на Кисівській 
УППГ.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернатива-
ми: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згід-
но із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному 
обсязі, згідно з чинним законодавством, з метою забезпечення раціональ-
ного використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання 
охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що 

спричиняє значні виділення тепла, вологи, газів, що мають парниковий 
ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклі-
мат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних захо-
дів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж 
за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошово-
му виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди в атмосферне 
повітря окремих забруднювальних речовин стаціонарними джерелами за-
бруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприєм-
ства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних 
та природоохоронних заходів вплив характеризується як екологічно допус-
тимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму екс-
плуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення техноло-
гічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного керуван-
ня діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними ре-
човинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та ін-
ших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти при-
родо-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, — мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків що-
до порушення природного рослинного покриву. Тваринний світ — вплив 
опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмос-
ферне повітря.

Вплив об’єкту на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характе-
ризують як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): має позитивний аспект 
(позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку 
району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток 
як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та куль-
тури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші 
елементи техногенного середовища у зоні впливу об’єкту відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуа-
цій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їх-
нього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм 
і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): планована діяль-
ність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для 
здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно до ви-
мог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 
травня 2017 року до звіту з оцінки впливу на довкілля буде включено з до-
статньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планова-
ної діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмос-

ферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соці-
альне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, 
уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, 
в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських 
обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля і можливості для участі в ній 
громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Зако-
ном України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попе-
реднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з  
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи  
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає  
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля й отримання рішення про провадження планованої  
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впли-
ву на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можли-
вість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої ді-
яльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обгово-
рення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 
протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офі-
ційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

Надаючи такі зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на пер-
шій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропо-
зицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу 
на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропози-
ції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхили-
ти зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про 
це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планова-

ної діяльності буде  спеціальний дозвіл № 2 428 від 05.04.2001 року на ко-
ристування надрами з метою видобування вуглеводнів Кисівського родови-
ща, що видає Держгеонадра України.

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відді-
лу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів 
України.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 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.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу 

на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів Гаївського родовища згідно зі 

спеціальним дозволом № 2228 від 18.08.2000 року. Метод розробки родо-
вища – на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготов-
лений до споживання газ природний, конденсат — корисні копалини за-
гальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр здійснюватиме струк-
турний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобу-
вання». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Гаївського родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родо-
вища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища  передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Бу-
ріння свердловин здійснюватиметься верстатом із дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Гаївського родовища обліковують на Державному балансі корисних копа-
лин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища  
здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння 
свердловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у  
зв’язку зі значною віддаленістю від електромережі, необхідної потужності, 
використання верстата із електричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Гаївське родовище розташоване на території Дрогобицького та Стрий-

ського районів Львівської області. Родовище знаходиться між селами 
Нижні Гаї, Летня, Кавсько та Ланівка.

У геоморфологічному відношенні площа знаходиться в межах Верх-
ньодністерської зандрово-алювіальної рівнини і займає обширну терито-
рію вздовж русла Дністра, майже плоску із незначним уклоном на півден-
ний захід. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 25,7 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці)

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуг-

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу госпо-
дарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та йо-
го здоров’я.

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

У тектонічному відношенні Гаївське родовище приурочене до централь-
ної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину і пов’язане зі 
структурою огортання мезозойської основи. Воно розміщене у безпосе-
редній близькості від таких родовищ як Грушівське, Опарське, Угерське, 
Південно-Грабинське, Летнянське тощо.

У межах Гаївського родовища продуктивними є відклади карпатію, бара-
нівські верстви та тираська світа бадену та нижньосарматський комплекс.

Родовище відкрито в 1987 році пошуковою свердловиною 2-Гаї.
Розробку родовища розпочато у 1997 р. Поклади всіх горизонтів роз-

роблялися як окремі об’єкти. Фонд видобувних свердловин становить 12 
одиниць.

Усього на родовищі пробурено 27 свердловин. 
У дослідно-промислову експлуатацію введено продуктивні горизонти 

N1k, НД-16, НД 15, НД-13, НД-12, НД-9, що дало змогу оцінити їхні запаси 
за падінням пластового тиску.

Технологічний комплекс облаштування Гаївського родовища є гермети-
зованою системою подання газу від свердловин до УКПГ-«Гаї» з подаль-
шим транспортуванням його до споживачів.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернатива-
ми: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згід-
но із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному 
обсязі, згідно з чинним законодавством, з метою забезпечення раціональ-
ного використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання 
охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що 

спричиняє значні виділення тепла, вологи, газів, що мають парниковий 
ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклі-
мат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних захо-
дів, очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за 
викиди забруднювальних речовин в атмосферу, обчислений у грошовому 
виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди в атмосферне 
повітря окремих забруднювальних речовин стаціонарними джерелами за-
бруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприєм-
ства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних 
і природоохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допусти-
мий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму екс-
плуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення техноло-
гічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного керуван-
ня діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними ре-
човинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та ін-
ших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: у межах родовища території та об’єкти при-
родо-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, — мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків що-
до порушення природного рослинного покриву. Тваринний світ — вплив 
опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмос-
ферне повітря.

Вплив об’єкту на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характе-
ризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): має позитивний аспект 
(позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку 
району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток 
як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

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

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775 ін-
формує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на до-
вкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів Лиманського родовища (Потичан-

ське склепіння) згідно зі спеціальним дозволом № 2182 від 23.03.2000 ро-
ку. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — підготовлений до споживання газ природний, нафта, газ, роз-
чинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр здій-
снюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування»  
АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Лиманського родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родови-
ща здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища  передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Бурін-
ня свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Лиманського родовища обліковують на Державному балансі корисних копа-
лин України; наявні документи дозвільного характеру, розробка родовища  
здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння 
свердловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у  
зв’язку зі значною віддаленістю від електромережі, необхідної потужності, 
використання верстата із електричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Лиманське родовище розташоване в межах Решетилівського району Пол-

тавської області. Найближчі населені пункти: с. Супротивна балка, с. Горобці, 
с. Потічак, с. Миколаївка тощо.

У орографічному відношенні район робіт є слабко горбистою рівниною. 
Річкову сітку представлено однією з приток р. Псел – р. Голтвою.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 5,77 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вугле-

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечен-
ня потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохоронні захо-
ди забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської ді-
яльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Лиманське родовище розташоване у південній прибортовій зоні Дніпров-
сько-Донецького грабена та входить до складу Голубівсько-Зачепилівсько-
го структурного вала.

Нафтогазоносність Лиманського родовища пов’язана з відкладами візей-
ського та серпуховського ярусів. 

Усього на Лиманському родовищі пробурено 22 свердловини. 
Станом на 01.01.2019 року в діючому фонді перебуває дві свердловини.
За період розробки станом на 01.01.2019 р. на Лиманському родовищі ви-

добуто 1 008 млн м3 газу, 21,6 тис. т конденсату та 1,4 тис. т нафти.
Процес підготовки видобутої мінеральної сировини здійснюють на уста-

новці комплексної підготовки газу (УКПГ), до якої підключено свердлови-
ни родовища.

УКПГ функціонує з метою розділення фракцій природного (попутно-
го нафтового) газу, рідких вуглеводнів (газовий конденсат, нафта), супут-
ньо-пластової води та механічних домішок, які надходять зі свердловин ро-
довищ у змішаному вигляді. Газ за індивідуальними шлейфами подавати-
муть на УКПГ. Природний газ із свердловин надходить на вхідні нитки, на 
яких встановлено шайби для регулювання витрат газу щодо кожної сверд-
ловини. За допомогою запірної арматури буде передбачено можливість пе-
реключання свердловин із загального контуру на замірний (для геологічних 
досліджень та визначення продуктивності свердловин). Газ подають до се-
параторів, де здійснюють відбиття вологи, очищення газу від мехдомішок та 
осушення газу.

Відсепарована рідина із сепараторів надходить до розділювачів, де відбу-
вається поділ рідини на конденсат, нафту та воду, які подають до окремих 
ємностнй. Далі газ надходить до окремих ємностей. Перед поданням газу до 
магістрального газопроводу його одорують. Нафту та конденсат вивозити-
муть цистернами для переробки. 

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно із 
законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-
гічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, 
згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального вико-
ристання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних від-
новлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, що су-

проводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають пар-
никовий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мі-
кроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів 
очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за ви-
киди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому ви-
разі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 По-
даткового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення ре-
жиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з ура-
хуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних 
заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму екс-
плуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення техноло-
гічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного керуван-
ня діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними ре-
човинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та ін-
ших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти при-
родо-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли спри-
яти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або відсутні; 
передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків щодо порушен-
ня природного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забрудню-
вальних речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкту на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характери-
зується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в еконо-
міку району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розви-
ток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культу-
ри (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші еле-
менти техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій 
кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього 
утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяль-
ність належить до другої категорії видів планованої діяльності й об’єктів, які 
можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згід-
но зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для 
здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно до вимог 
ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 трав-
ня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля буде включено із достат-
ньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планова-
ної діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмос-

ферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соці-
альне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, 
уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, в 
тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських 
обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Зако-
ном України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкіл-

ля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попе-
реднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з  
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи  
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає  
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої  
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на 
довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої 
діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обгово-
рення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протя-
гом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження 
та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторін-
ці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду  
зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громад-
ськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та пе-
редано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхньо-
го отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм підписом 
засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарю-
вання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний вра-
хувати повністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропо-
зиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу до-
сліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це включають до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планова-

ної діяльності буде спеціальний дозвіл № 2182 від 23.03.2000 року на корис-
тування надрами з метою видобування вуглеводнів Лиманського родовища 
(Потичанське склепіння), що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцін-
ки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206 31 29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцін-

ки впливу на довкілля Мінприроди України.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й 
інші елементи техногенного середовища у зоні впливу об’єкту відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуа-
цій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їх-
нього утворення у порядку відповідно до вимог діючих законодавчих норм 
і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяль-
ність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля  (у тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати зна-
чного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав 
для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року до звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде включено з достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмос-

ферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соці-
альне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, 
уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, 
в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських 
обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Зако-
ном України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попе-
реднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з  
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи  
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає  
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля й отримання рішення про провадження планованої  
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впли-
ву на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надають мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальні-
ше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 
протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офі-
ційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

Надаючи такі зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначено на пер-
шій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропо-
зицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропози-
ції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю,  частково або обґрунтовано відхили-
ти зауваження та пропозиції громадськості, надані під час громадського 
обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про 
це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планова-

ної діяльності буде спеціальний дозвіл № 2 228 від 18.08.2000 року на ко-
ристування надрами, з метою видобування вуглеводнів  Гаївського родови-
ща (зі змінами), що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: від-
ділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресур-
сів України.

Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 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.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 27 БЕРЕзНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +4 +9 Черкаська +2 -3 +3 +8
Житомирська +2 -3 +4 +9 Кіровоградська -2 +3 +3 +8
Чернігівська +2 -3 +2 +7 Полтавська +2 -3 +3 +8
Сумська +2 -3 +2 +7 Дніпропетровська 0 +5 +3 +8
Закарпатська -2 +3 +5 +10 Одеська +1 +6 +5 +10
Рівненська +2 -3 +3 +8 Миколаївська 0 +5 +5 +10
Львівська +2 -3 +3 +8 Херсонська 0 +5 +5 +10
Івано-Франківська +2 -3 +2 +7 Запорізька 0 +5 +5 +10
Волинська +2 -3 +4 +9 Харківська -2 +3 +2 +7
Хмельницька +2 -3 +3 +8 Донецька 0 +5 +4 +9
Чернівецька +2 -3 +4 +9 Луганська -2 +3 +4 +9
Тернопільська +2 -3 +3 +8 Крим 0 +5 +5 +10
Вінницька +2 -3 +3 +8 Київ -1 +1 +5 +7
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У Кам’янці побільшає 
туристських принад

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. У Кам’янці на Черкащині у мікрорайоні 
Геологічному висаджують алею сакур –– 286 дерев п’ятирічного віку. 
Алея буде однією з найдовших — 780 метрів. Для реалізації проекту 
«Алея дружби мерів України» заплановано витратити майже 8 міль
йонів гривень. На придбання, доставку та висаджування саджанців — 
880 тисяч гривень. Презентацію запланували на 3 травня.

У цей час до Кам’янки з’їдуться всі міські голови України. Серед 
запрошених очікують і послів двох дружніх країн — Японії (як краї
ни — популяризатора сакурових дерев) і Норвегії. 

Для нових зелених мешканців міста підготували необхідну тери
торію — вирізали та викорчували старі й хворі дерева і викопали 
посадкові ями за всіма рекомендаціями столичних дендрологів. До 
речі, протягом першого року екзотичні сакури перебуватимуть са
ме під їхнім пильним наглядом.

Як розповів Кам’ян
ський міський голова Во
лодимир Тірон, алею бу
де облаштовано парко
вим освітленням, лавочка
ми для відпочинку, вказів
никами і різними декора
тивноландшафтними еле
ментами. Вулиця Шевчен
ка набуде сучасного вигля
ду, і її не соромно буде по
казати туристам. У комп
лексі з іншою туристською 
принадою — Тясминським 
кар’єром алея стане одні
єю з фішок міста. 

У Кам’янці втілюють ще один проект: планують збудувати со
нячну електростанцію потужністю 25 МВт за участі норвезької 
компанії. за проектними даними, електростанція забезпечить 
місто 30 робочими місцями і поповнить місцевий бюджет на міль
йон гривень завдяки лише податкам. Ще мільйон місто одержить 
від орендаря земельної ділянки. Після громадських слухань з цьо
го питання компанія вже почала впорядковувати територію, де 
розмістить потужності. На колишньому смітнику норвежці викор
чували чагарники й компенсували місту близько 880 тисяч гри
вень за завдану довкіллю шкоду. Ці кошти й дадуть змогу обла
штувати алею сакур.  

У Дружківці з’явиться електротаксі
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕР-
ГІЯ.  У Дружківці на Донеччи
ні невдовзі має з’явитися еко
логічне і значно дешевше так
сі — електромобіль. До пере
ходу на автомобілі на альтер
нативних видах палива тут 
почали готуватися завчасно. 

«У місті вже встановили дві 
заправки для електромобілів, 
де можна заряджати такий 
транспорт, а ще скоро відкри
ється автосалон електромобі
лів. Очевидно, що майбутнє 
саме за цим видом транспор
ту, оскільки він дешевший, 
економічно вигідний і еколо
гічно чистий. І якщо у нас є 
змога обирати електромобілі, 

то потрібно цим користувати
ся», — розповідає провідний 
спеціаліст сервісного центру 
«Гібрид» Михайло Шостак. 

Жителі промислових міст 
Донеччини останніми рока
ми дедалі частіше нарікають 
на погіршення стану довкіл
ля не тільки внаслідок шкід
ливих викидів місцевих під
приємств, а й через вихлоп

ні гази автомобілів, яких по
більшало на вулицях. Тому 
вибір на користь безпечних 
у цьому сенсі електромобілів 
закономірний. А про поступо
ве збільшення в регіоні цього 
виду транспорту свідчить те, 
що зарядні станції для елек
тромобілів відкривають у 
Слов’янську, Краматорську, 
Маріуполі.

У Харкові розпочався новий сезон  
«Я зможу!»

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

СПРОБУВАТИ СЕБЕ. Для 
участі в сьомому сезоні соці
ального спортивного проекту, 
завдяки якому на безплатній 
основі можна зайнятися спор
том і зміцнити здоров’я, заре
єструвалося близько 500 осіб. 
Вони  худнутимуть, а також до
магатимуться перемоги у крос

фіті, танцях, скелелазінні та бо
йових мистецтвах.

Відбулася перша зустріч 
учасників, де вони ознайоми
лися із графіком тренувань, 
отримали додаткову інфор
мацію про формат проекту і 
заходи, які проходитимуть у 
його межах. У категорії «схуд
нення» добровольців готува
тимуть три фітнесклуби. Тут 
діє обмеження у вазі: для жі

нок — понад 95 кілограмів, 
чоловіків — понад 100. Тра
диційно, крім учасників про
екту, позмагаються спортив
ні центри.

Учасники кросфіту займа
тимуться в шести кросфітклу
бах міста, де засвоять нові ви
ди силових навантажень. Їхнє 
основне завдання — навчити
ся виконувати комплекс вправ 
за максимально короткий час.

Новачки альпінізму зможуть 
побороти страх висоти і досяг
ти вершини. Ті, хто зареєстру
вався у змаганнях з бойових 
мистецтв, освоять прийоми 
дзюдо, змішані бойові єдино
борства ММА і таеквондо ITF, 
а танцівники — ірландські тан
ці й танці на пілоні.

Фінали проекту пройдуть 
із кінця травня по початок 
червня.

У Тернополі урочисто відкрили будівлю  
двох століть

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ВХОДИНИ. Державний ар
хів Тернопільської облас
ті справив новосілля. На ньо
го чекали майже 30 років. Ще 
1988го розробили докумен
тацію на його спорудження. 
Архіваріуси не мали власної 

будівлі, тіснилися в келіях до
мініканського монастиря. Бу
дувати ж нове архівне примі
щення, яке стало довгобудом, 
розпочали 1991го. 

Голова облдержадміністра
ції Степан Барна зазначив, 
що протягом останніх трьох 
років на добудову архівно
го приміщення спрямували 

11 мільйонів гривень з дер
жавного фонду регіонально
го розвитку і майже 10 міль
йонів гривень — з обласного 
бюджету. Очільник краю вру
чив директорові Державного 
архіву Тернопільської області 
Федорові Полянському декла
рацію здавання об’єкта і те
ку з розмаїтою документаці

єю, що назбиралася за майже  
30 років історії довгобуду. Від
тепер майже 700 тисяч справ, 
4 тисячі фондів зберігатимуть 
у сучасній пристосованій для 
цього будівлі. Приміщення 
ж домініканського монасти
ря повернуть у власність Тер
нопільськозборівської архі
єпархії УГКЦ. 

«Смаки Сумщини» дегустують у Чернігові
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. У Чернігівсько
му міському палаці культури 
відбувається виставка «Сма
ки Сумщини», в експозиції 
якої кольорові фотороботи 
на полотні — натюрморти ві
домого фотомайстра Наталії 
Кармазіної. за задумом ор
ганізаторів — відділу промо
ції і туризму Сумської ОДА 
та управління культури і ту
ризму Чернігівської міськра
ди, захід сприятиме активі
зації внутрішнього туризму 
між двома регіонами, дасть 
змогу жителям Чернігівщи
ни більше дізнатися про здо
бутки слобожанських садів
ників, які вирощують надзви
чайно смачні ягоди і фрукти. 
Крім того, що відвідувачі мо
жуть помилуватися яскрави
ми вишуканими полотнами, 
їм запропонували гастроно
мічну дегустацію продуктів 
і медових напоїв сумського 
виробництва. А для створен
ня святкової атмосфери ор
кестр Головного управління 
Національної поліції в Сум
ській області супроводжував 
дійство віртуозними мелодія
ми — від класики до сучасно
го джазу.

Виставку організовано в 
межах Днів Сумщини з наго
ди 80річчя утворення Сум

ської області. Вона тривати
ме до кінця березня. До цьо
го її експонували в Харкові, 

а впродовж року побуває в  
Полтаві, Києві, Черкасах, ін
ших містах України. 
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дощ сніг
Знайомство з фотонатюрмортами сумчанки Наталії Кармазіної  
супроводжувалося дегустацією смачних виробів із Сумщини

Найдовша алея сакур 
буде облаштована 
парковим освітленням, 
лавочками для 
відпочинку, вказівниками 
і різними декоративно-
ландшафтними 
елементами.


