
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 22 серпня 2019 рОКУ  №160 (6523)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 3 9

КУрсИ ВАЛЮТ/БАнКІВсЬКІ МеТАЛИ  встановлені національним банком України на 22 серпня 2019 року
USD 2520.4427 EUR 2798.6996 RUB 3.8037 / AU 377978.19 AG 4289.79 PT 213481.50 PD 376302.10

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В’ЯЧЕСЛАВ АБРОСЬКІН:
«Маю надію, що новий склад 

ВР ухвалить закон, що 
посилить відповідальність, 

завдяки чому «злодії  
в законі», лідери злочинних 

угруповань та їхні зграї 
уникатимуть  
нашої країни».

Названо чинники 
зростання ВВП  
у другому кварталі 

ЦИФРИ. Основними драйверами зростання економіки України у 
другому кварталі 2019 року стали торгівля й сільське господарство, 
які продемонстрували позитивну динаміку. Таку позицію виклав у 
фейсбуці голова ради Національного банку України Богдан Данили-
шин, повідомляє УНІАН.

Роздрібний товарообіг у січні — червні цього року зріс на 10,3% 
порівняно з аналогічним періодом 2018-го і на 7,8% у другому квар-
талі 2019 року порівняно з аналогічним торішнім періодом. Це бага-
то в чому пов’язано зі зростанням доходів населення. Другим чинни-
ком позитивної динаміки ВВП фахівець вважає зростання в сільсько-
му господарстві. Індекс сільськогосподарської продукції за пів року 
зріс на 5,8%, а в другому кварталі 2019-го порівняно з аналогічним 
торішнім періодом — на 6,3%. В агрокомплексі індекс сільгосппро-
дукції становив 112 за сім місяців цього року. Однак якість зростання 
Богдан Данилишин вважає хисткою, адже зокрема сільському госпо-
дарству притаманні нестабільні сезонні коливання. 

3,3 млрд євро 
інвестовано в «чисту» енергетику  

та енергоефективність України  
за п’ять років завдяки ефективним 

законодавчим змінам
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД. Разом зі звичним відвідуванням школи  
діти матимуть право на альтернативні способи здобуття знань 

Потреби й хист учня 
визначать форму навчання  

Перший заступник голови Нацполіції про необхідність 
посилення боротьби із цим явищем на законодавчому рівні 
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ТВАРИННИЦТВО

Завдяки спеціальній дотації, 
передбаченій у державному 
бюджеті, в сільських дворах 
Сумщини збільшується поголів’я 
молодняку  великої рогатої худоби

Плюндрування автобусних 
зупинок та салонів електричок 
набуло масштабів пошесті. 
Чому цей вандалізм досі 
безкарний?

АКТУАЛЬНО 

Закладено добрий фундамент 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд запровадив нову традицію: підготовку transition books  
і публічне визначення пріоритетів розвитку

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Чинний склад уряду за понад 
три роки роботи заклав фун-

дамент для впровадження якіс-
них змін у країні. На цьому наго-
лосив Прем’єр-міністр Володи-

мир Гройсман, підбиваючи під-
сумки роботи Кабміну на його 
фактично останньому засіданні.

Прем’єр повідомив, що на-
ступного тижня під час пер-
шого засідання Верховної Ра-
ди 9-го скликання уряд під його 
керівництвом складає повнова-

ження. «І для нас дуже важли-
во, щоб усе те, що було зроблено 
в державі, мало логічне продо-
вження», — наголосив Володи-
мир Гройсман і висловив упев-
неність, що за роки діяльнос-
ті уряд заклав фундамент для 
впровадження якісних змін і до-

сягнення позитивних резуль-
татів. Послідовність і систем-
ність стали ключовими чинни-
ками успіху України на шляху 
фундаментальних перетворень 
і змін. Прем’єр представив по-
точний стан справ в економіці, 
соціальній сфері, сегменті осві-

ти, медицини, оборони, а також 
визначив 12 пріоритетів, які по-
требують посиленої уваги в ро-
боті нового уряду, повідомляє 
департамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю 
Секретаріату Кабінету Мі-
ністрів. 2
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ДОКУМЕНТИ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

АБ «УКРГАЗБАНК»  
оголошує про проведення Першого аукціону  

з продажу майна (активів) Банку, а саме:
Лот № 370398 Квартири: № 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 54, заг. пл. 2168 кв. м, за адресою: Київ-
ська обл., Богуславський р-н, м. Богуслав,  вул. Ком-
сомольська, буд. 11-а (одинадцять дефіс «а»)

Початкова ціна продажу: 8 381 661,79 (не підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 838 166,17 грн.
Аукціон відбудеться 11.09.2019 року з 9:00 до 

18:00 на сайті https://setam.net.ua. Організатор аукці-
ону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, го-
дини роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в 
електронному вигляді з моменту оприлюднення ін-
формації до 9:00 10.09.2019 року. Гарантійний вне-
сок сплачується не пізніше 9:00 10.09.2019 року 
на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 
39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України», МФО 322669. З при-
воду ознайомлення з майном та за більш деталь-
ною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21,  
044-594-11-09.

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Носко-

ва Олексій Андрійовича, 23.11.1983 р.н., на Комісію 

з питань захисту прав дитини, де розглядатиметь-

ся питання доцільності/недоцільності позбавлен-

ня батьківських прав Носкова Олексія Андрійовича 

стосовно малолітніх дітей: 2009 р.н. та 2012 р.н. За-

сідання відбудеться 28.08.2019 о 16:00 в приміщен-

ні Голосіївської РДА: м. Київ, просп. Голосіївський, 

42, каб. № 415.

АБ «УКРГАЗБАНК»  
оголошує про проведення Першого аукціону  

з продажу майна (активів) Банку, а саме:
Лот №370270 Майнові права на квартири: 

№1, 102, 128, 13, 132, 143, 17, 24, 30, 30-3, 31, 7, 90, 
95, майнові права на машиномісця: № №10, 12, 15, 
16, 17, 19, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 45, 5, 
55, 56, 57, 58, 6, 65, 66, 69а, 69б, 7, 74а, 74б, 8, 81а, 
9; майнові права на офіси: № 3,5; №4, №6,8; №7, заг.
пл. 3 190,02 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Дніпров-
ська набережна, 1-Б 

Початкова ціна продажу: 44 357 408,22 (підлягає 
оподаткуванню ПДВ). 

Розмір гарантійного внеску: 4 435 740,82 грн.
Аукціон відбудеться 11.09.2019 року з 9:00 до 

18:00 на сайті https://setam.net.ua. Організатор аукці-
ону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, го-
дини роботи: Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в 
електронному вигляді з моменту оприлюднення ін-
формації до 9:00 10.09.2019 року. Гарантійний вне-
сок сплачується не пізніше 9:00 10.09.2019 року 
на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 
39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України», МФО 322669. З при-
воду ознайомлення з майном та за більш деталь-
ною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21,  
044-594-11-09.

Національне антикорупційне бюро України викли-
кає підозрювану по кримінальному провадженню  
№ 42014080400000012 від 23.09.2014 року Ібраги-
мову Феріде Анверівну, яка проживає та зареєстро-
вана за адресою м. Донецьк, вул. Куйбишева, 31в, 
для участі у процесуальній дії у вигляді вручення 
повідомлення про підозру. Вам необхідно  прибути 
28.08.2019 об 11 год. 00 хв. і 30.08.2019 об 11 год. 00 
хв. до детектива НАБ України Квакуші А. С. за адре-
сою м. Київ, вул. Сурикова, 3. Про неможливість явки 
просимо завчасно повідомити за телефоном (044)  
246-33-98 або на електронну пошту info@nabu.gov.
ua.

До уваги кредиторів та інших зацікавлених осіб, 
на виконання вимог статті 19 ЗУ «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю» ТОВ 
«РЕК АЛЬФА» (місцезнаходження: 01011, м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 4-А, літ. А, ідентифікацій-
ний код 36588691) повідомляє, що згідно з прото-
колом загальних зборів учасників від 21.08.2019 р.  
№ 292 було прийняте рішення про зменшення ста-
тутного капіталу товариства на суму, що дорів-
нює 130000000,00 гривень та затверджено новий 
(зменшений) статутний капітал товариства у розмі-
рі 1596843204,31 гривень.

Втрачений диплом спеціаліста 

KB №17511416 та додаток до нього,  

що був виданий  

Національним Технічним Університетом  

України «Київський Політехнічний Інститут» 

11 березня 2002 р. на ім’я 

Бондар Андрій Михайлович, 

вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 серпня 2019 р. № 730 
Київ

Про внесення змін до деяких  
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 серпня 2019 р. № 730

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Підпункт 41 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спор-
ту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 614; 2013 р., № 17, ст. 584, № 90, ст. 3310; 
2016 р., № 2, ст. 73; 2017 р., № 67, ст. 1987, № 94, ст. 2855; 2018 р., № 42, ст. 1499), піс-
ля слів «Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту» доповнити 
словами «, «Державний центр олімпійської підготовки із стрибків у воду».

2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 596 
«Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рів-
ня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і деф-
лімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спор-
тивного спрямування, суб’єктів паралімпійського руху, які отримують фінансову під-
тримку з державного бюджету» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 67, ст. 2209; 
2017 р., № 67, ст. 1987):

1) після позиції 
«Державна установа «Державний центр олімпійської підготовки з біатлону», м. Чер-

нігів» 
доповнити додаток такою позицією:
«Державна установа «Державний центр олімпійської підготовки із стрибків у во-

ду», м. Київ»;
2) позиції 
«Державна установа «Західний державний центр олімпійської підготовки з легкої 

атлетики», м. Суми 
Державна установа «Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої ат-

летики», м. Луцьк» 
замінити такими позиціями:
«Державна установа «Західний державний центр олімпійської підготовки з легкої 

атлетики», м. Луцьк
Державна установа «Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої ат-

летики», м. Суми».
3. У пункті 10 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р.  

№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» (Офіційний вісник України, 
2016 р., № 83, ст. 2739; 2017 р., № 94, ст. 2855) слова «працівників державних центрів 
олімпійської підготовки з легкої атлетики та із зимових видів спорту» замінити слова-
ми «працівників державних центрів олімпійської підготовки з легкої атлетики, із зимо-
вих видів спорту та із стрибків у воду».

4. У додатках до Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної куль-
тури і спорту на період до 2020 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 березня 2017 р. № 115 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 621):

1) в абзаці п’ятому пункту 5 додатка 2 графу «Значення показника» викласти в та-
кій редакції:

«Значення показника
усього 2017 2018 2019 2020
19 16 18 19 19»;

2) абзац п’ятий пункту 5 додатка 3 викласти в такій редакції:

«кількість центрів олімпійської підготовки одиниць 19 16 18 19 19».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 липня 2019 р. № 566-р 
Київ

Про погодження передачі будівлі  
у смт Великий Бурлук у державну власність  

з віднесенням її до сфери управління  
Державної судової адміністрації

Погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Великобурлуць-
кої районної ради (Харківська область) щодо передачі будівлі (реєстраційний номер 
23133669) по вул. Парковій, 9, у смт Великий Бурлук, що розміщена на земельній ді-
лянці площею 0,138 гектара (кадастровий номер 6321455100:00:003:0122), у держав-
ну власність з віднесенням її до сфери управління зазначеної Адміністрації.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 липня 2019 р. № 567-р 
Київ

Про погодження передачі будівлі у м. Харкові  
в державну власність з віднесенням її до сфери  

управління Державної судової адміністрації
Погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Харківської міської 

ради щодо передачі будівлі (реєстраційний номер 49892463101) по просп. Перемоги,  

 
52-В, у м. Харкові, що розміщена на земельній ділянці площею 0,837 гектара (кадастро-
вий номер 6310136300:14:005:0094), в державну власність з віднесенням її до сфери 
управління зазначеної Адміністрації.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 липня 2019 р. № 569-р 
Київ

Про погодження передачі будівлі у м. Славутичі 
в державну власність з віднесенням її до сфери  

управління Державної судової адміністрації
Погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Славутиць-

кої міської ради (Київська область) щодо передачі будівлі (реєстраційний номер 
1496872132115) у Невському кварталі, 3а, у м. Славутичі, що розміщена на земель-
ній ділянці площею 0,0793 гектара (кадастровий номер 3211500000:00:007:0014), 
в державну власність з віднесенням її до сфери управління зазначеної Адміні-
страції.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 липня 2019 р. № 570-р 
Київ

Про погодження передачі будівлі у м. Дрогобичі 
в державну власність з віднесенням її до сфери  

управління Державної судової адміністрації
Погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Дрогобиць-

кої міської ради (Львівська область) щодо передачі будівлі (реєстраційний но-
мер 1409512746106) по вул. М. Грушевського, 83/2, у м. Дрогобичі, що роз-
міщена на земельній ділянці площею 1,1193 гектара (кадастровий номер 
4610600000:01:017:0145), в державну власність з віднесенням її до сфери управ-
ління зазначеної Адміністрації.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 липня 2019 р. № 571-р 
Київ

Про погодження передачі будівлі у м. Тернівці  
 в державну власність з віднесенням її до сфери  

управління Державної судової адміністрації
Погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Тернівської місь-

кої ради (Дніпропетровська область) щодо передачі будівлі (реєстраційний номер 
1501691012135) по вул. Лермонтова, 15б, у м. Тернівці, що розміщена на земель-
ній ділянці площею 0,1338 гектара (кадастровий номер 1213500000:01:024:0061), 
в державну власність з віднесенням її до сфери управління зазначеної Адміні-
страції.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 липня 2019 р. № 572-р 
Київ

Про погодження передачі будівель у м. Харкові 
в державну власність з віднесенням їх до сфери  

управління Державної судової адміністрації
Погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Харківської міської 

ради щодо передачі будівель (реєстраційний номер 49887763101) по вул. Валенти-
нівській, 7б, у м. Харкові, що розміщені на земельній ділянці площею 0,9601 гектара 
(кадастровий номер 6310136600:09:016:0187), в державну власність з віднесенням їх 
до сфери управління зазначеної Адміністрації.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 липня 2019 р. № 575-р 
Київ

Про погодження передачі будівлі у м. Полтаві 
в державну власність з віднесенням її до  

сфери управління Державної судової адміністрації
Погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Полтавської міської 

ради щодо передачі будівлі (реєстраційний номер 27562153101) по вул. Соборнос-
ті, 42, у м. Полтаві, що розміщена на земельній ділянці площею 1,0658 гектара (ка-
дастровий номер 5310137000:15:003:0510), в державну власність з віднесенням її до 
сфери управління зазначеної Адміністрації.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 липня 2019 р. № 576-р 
Київ

Про погодження передачі нерухомого  
майна у м. Маріуполі в державну власність  
з віднесенням його до сфери управління  

Державної судової адміністрації
Погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Маріуполь-

ської міської ради (Донецька область) щодо передачі будівлі та споруд (реє-
страційний номер 1114058614123) по вул. Казанцева, 7б, у м. Маріуполі, що 
розміщені на земельній ділянці площею 0,2264 гектара (кадастровий номер 
1412336300:01:005:0523), в державну власність з віднесенням їх до сфери управ-
ління зазначеної Адміністрації.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 липня 2019 р. № 577-р 
Київ

Про погодження передачі нерухомого майна  
у м. Лисичанську в державну власність  

з віднесенням його до сфери управління 
Державної судової адміністрації 

Погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Лисичан-
ської міської ради (Луганська область) щодо передачі будівлі та споруд (реє-
страційний номер 1613595244118) по вул. Штейгерській, 38, у м. Лисичанську, 
що розміщені на земельній ділянці площею 0,2306 гектара (кадастровий номер 
4411800000:23:001:0132), в державну власність з віднесенням їх до сфери управ-
ління зазначеної Адміністрації.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 липня 2019 р. № 579-р 
Київ

Про передачу окремого індивідуально  
визначеного майна у власність територіальної  

громади смт Закупне
Передати автомобіль марки ЗІЛ-133 1983 року випуску, номер шасі 76506, у 

власність територіальної громади смт Закупне (Хмельницька область).
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 липня 2019 р. № 584-р 
Київ

Про погодження відчуження основних фондів  
дочірньої компанії «Газ України» Національної  

акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про трубопровідний 

транспорт» погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі щодо відчуження основних фондів дочірньої компанії «Газ України» Націо-
нальної акціонерної компанії «Нафтогаз України» шляхом їх безоплатної передачі 
до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі за переліком, 
що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 липня 2019 р. № 586-р 
Київ

Про погодження передачі нерухомого майна  
у м. Мелітополі в державну власність  

з віднесенням його до сфери управління 
Державної судової адміністрації

Погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Мелітополь-
ської міської ради (Запорізька область) щодо передачі будівель і споруд (ре-
єстраційний номер 1313245123107) по вул. Пушкіна, 95, у м. Мелітополі, що 
розміщені на земельній ділянці площею 1,1378 гектара (кадастровий номер 
2310700000:01:034:0186), в державну власність з віднесенням їх до сфери управ-
ління зазначеної Адміністрації. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

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

діяльності 20194103387) 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього ого-
лошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і пропози-
цій громадськості щодо планованої діяльності.  

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний, нафта, газ, роз-

чинений у нафті, газ газових шапок, конденсат, супутні компоненти: ге-
лій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного зна-
чення) Личківського родовища згідно зі спеціальним дозволом № 3117 
від 12.08.2003 року. Метод розробки родовища — на виснаження, ре-
жим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ 
природний, нафта, газ розчинений у нафті, газ газових шапок, конденсат, 
супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани. Роботи на ділянці надр 
здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидо-
бування» АТ «Укргазвидобування». 

Личківське родовище розташоване в межах Магдалинівського району 
Дніпропетровської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточне-
на площа ділянки надр — 9,0 км2; родовище знаходиться у промисло-
вій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Личківського родовища обліковують на Державному балансі корисних 
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку ро-
довища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час 
розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуг-
леводнів. Буріння свердловин здійснюватимуть верстатом із дизельним 
приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Личківського родовища обліковують на Державному балансі корисних 
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку ро-
довища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час 
розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вугле-
воднів. Буріння свердловин можуть здійснювати верстатом із електрич-
ним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від електромере-
жі необхідної потужності використання верстата з електричним приво-
дом обмежено.

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

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

обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35;

тел.: +38 (044) 206-31-29; 
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник 

відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, e-mail: 
m.shimkus@menr.gov.ua.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 
дозвіл № 3117 від 12.08.2003 року на користування надрами з метою ви-
добутку вуглеводнів (газ природний, нафта, газ, розчинений у нафті, газ 
газових шапок, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бута-
ни) Личківського родовища, що видає Державна служба геології та надр 
України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запла-
нованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення (зазначають у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що переда-
ють для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, сто-
суються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та особисто під час громадських слухань 
із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 23 вересня 2019 року о 09:00 
годині у приміщенні «Центр конференцій Parle», 3 поверх, конференц зал 
№ 304, за адресою: 49101, Україна, м. Дніпро, вул. Троїцька, 21 Г. 

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

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

тел.: +38 (044) 206-31-29;
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, e-mail: m.shimkus@menr.
gov.ua.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, до якого подають зауваження та пропозиції, та строки на-
дання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних 
ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35;

тел.: +38 (044) 206-31-29;
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцін-

ки впливу на довкілля Мінприроди України, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголо-
шення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 224 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пунк-
ті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може озна-
йомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних, з 27 
серпня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+38( 067) 413 08 94. 

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіонна, 
9, тел.: (057) 747 80 07.

Магдалинівська районна рада, Дніпропетровська обл., Маг-
далинівський р-н, смт Магдалинівка, вул. Радянська, буд. 46,  
тел.: (05691) 2 12 85. 

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності 20194103388) 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 
цього оголошення, з метою виявлення, збору та врахування заува-
жень і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності.  

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (підготовлена до споживання 

нафта, газ природний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, 
бутани, гелій — корисні копалини загальнодержавного значення) Но-
воселівського родовища згідно зі спеціальним дозволом № 3116 від 
12.08.2003 року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим 
— газовий. Кінцева продукція — підготовлена до споживання нафта, 
газ природний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, 
гелій. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ 
— філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Новоселівське родовище розташоване на території Магдалинів-
ського району Дніпропетровської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточ-
нена площа ділянки надр — 2,7 км2; родовище знаходиться у промис-
ловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копа-
лин Новоселівського родовища обліковують на Державному балансі 
корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, 
розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки ро-
довищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку но-
вих покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватимуть вер-
статом із дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копа-
лин Новоселівського родовища обліковують на Державному балан-
сі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характе-
ру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки 
родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку 
нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин можуть здійснювати 
верстатом з електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддале-
ністю від електромережі необхідної потужності використання верста-
та із електричним приводом обмежено.

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

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

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

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

тел.: +38 (044) 206-31-29; 
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відді-

лу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої ді-
яльності й орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на до-
вкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціаль-
ний дозвіл № 3116 від 12.08.2003 року на користування надрами з ме-
тою видобутку вуглеводнів (підготовлена до споживання нафта, газ 
природний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, ге-
лій) Новоселівського родовища, що видає Державна служба геоло-
гії та надр України.

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення (зазначають у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього об-
ґрунтування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та особисто під час гро-
мадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 23 вересня 2019 року об 
11:00 годині у приміщенні «Центр конференцій Parle», 3 поверх, кон-
ференц зал № 304, за адресою: 49101, Україна, м. Дніпро, вул. Тро-
їцька, 21 Г. 

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

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

тел.: +38 (044) 206-31-29;
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відді-

лу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, до якого подають зауваження та пропозиції, та строки 
подання зауважень і пропозицій

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

тел.: +38 (044) 206-31-29;
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відді-

лу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо-
го оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 215 ар-

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

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

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних, з 
27 серпня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, 
тел.: +38( 067) 413 08 94. 

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіон-
на, 9, тел.: (057) 747 80 07.

Магдалинівська районна рада, Дніпропетровська обл., Магдалинів-
ський р-н, смт Магдалинівка, вул. Радянська, буд. 46, тел.: (05691)  
2 12 85. 

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності 20194103390) 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і про-
позицій громадськості щодо планованої діяльності.  

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний, нафта, газ, 

розчинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бу-
тани, гелій — корисні копалини загальнодержавного значення) Східно-
Новоселівського родовища згідно зі спеціальним дозволом № 3118 від 
12.08.2003 року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим 
— газовий. Кінцева продукція — газ природний, нафта, газ, розчине-
ний у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій. 
Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія 
ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Схiдно-Новоселiвське родовище розташовано на території Магдали-
нівського району Дніпропетровської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточ-
нена площа ділянки надр — 7,8 км2; родовище знаходиться у промис-
ловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Східно-Новоселівського родовища обліковують на Державному балан-
сі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, 
розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родо-
вищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових 
покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватимуть верстатом 
із дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Східно-Новоселівського родовища обліковують на Державному балан-
сі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, 
розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родо-
вищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових 
покладів вуглеводнів. Буріння свердловин можуть здійснювати верста-
том із електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю 
від електромережі необхідної потужності використання верстата з елек-
тричним приводом обмежено. 

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

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

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

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

тел.: +38 (044) 206-31-29; 
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відді-

лу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-
ності й орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 
дозвіл № 3118 від 12.08.2003 року на користування надрами з метою 
видобуток вуглеводнів (газ природний, нафта, газ, розчинений у нафті, 
конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій) Східно-Но-
воселівського родовища, що видає Державна служба геології та надр 
України.

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення (зазначають у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що переда-
ють для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) та особисто під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 23 вересня 2019 року о 
13:00 годині у приміщенні «Центр конференцій Parle», 3 поверх, кон-
ференц зал № 304, за адресою: 49101, Україна, м. Дніпро, вул. Троїць-
ка, 21 Г.

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

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

тел.: +38 (044) 206-31-29;
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відді-

лу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, до якого подають зауваження та пропозиції, та строки 
подання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних 
ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29;
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відді-

лу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 215 арку-

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

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

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних, з 
27 серпня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+38( 067) 413 08 94. 

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіонна, 
9, тел.: (057) 747 80 07.

Магдалинівська районна рада, Дніпропетровська обл., Магдали-
нівський р-н, смт Магдалинівка, вул. Радянська, буд. 46, тел.: (05691)  
2 12 85. 
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності 20194263539) 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього ого-
лошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості щодо планованої діяльності.  

1. Планована діяльність
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-про-

мислова розробка родовища, з подальшим видобутком нафти, газу (про-
мислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Південно-
Кобзівської площі. 

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів у разі введення в ДПР родови-
ща (дослідно-промислова розробка), геолого-економічна оцінка та затвер-
дження запасів в ДКЗ України, промислова розробка. Метод розробки ро-
довища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підго-
товлена до споживання нафта, природний газ, конденсат. Роботи на ділян-
ці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинка-
газвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Південно-Кобзівська площа розташована в Кегичівському, Красноград-
ському, Сахновщинському та Зачепилівському районах Харківської облас-
ті України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточне-
на площа ділянки надр — 368,073 км2; площа знаходиться у геологічно-
му вивченні).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного 
характеру. У разі відкриття розробку родовища здійснюватимуть відповід-
но до Правил розробки родовищ. Під час розробки родовища передбачено 
пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійсню-
ватимуть верстатом з дизельним приводом наявної потужності.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільно-
го характеру. У разі відкриття розробку родовища здійснюватимуть відпо-
відно до Правил розробки родовищ. Під час розробки родовища передба-
чено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин мо-
жуть здійснювати верстатом з електричним приводом, але у зв’язку зі зна-
чною віддаленістю від електромережі відповідної потужності використання 
верстата із електричним приводом обмежено.

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського об-

говорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впли-

ву на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсько-
го, 35;

тел.: +38 (044) 206-31-29; 
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, e-mail: m.shimkus@menr.
gov.ua.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльнос-
ті та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний до-
звіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому чис-
лі дослідно-промислової  розробки родовищ, з подальшим видобутком на-
фти, газу (промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конден-
сат) Південно-Кобзівської площі, що видає Державна служба геології та 
надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запла-
нованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення (зазначають у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передають для ви-
дачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зау-
важення та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та особисто під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 24 вересня 2019 року о 09:00 
годині у приміщенні конференц залу готелю «Reikartz Харкiв» за адресою: 
61002, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-
ний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впли-
ву на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсько-
го, 35; 

тел.: +38 (044) 206-31-29;
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, e-mail: m.shimkus@menr.
gov.ua.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-
ний орган, до якого подають зауваження та пропозиції, та строки подання 
зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ре-
сурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсько-
го, 35;

тел.: +38 (044) 206-31-29;
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, e-mail: m.shimkus@menr.
gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-
ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголо-
шення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 190 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

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

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних,  
з 27 серпня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.:  
+38( 067) 413 08 94. 

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіонна, 9, 
тел.: (057) 747 80 07.

Кегичівська районна рада, Харківська обл., Кегичівський р-н, смт Кеги-
чівка, вул. Волошина, 50, тел.: (05755) 3 17 56.

Красноградська районна рада, Харківська обл., Красноградський р-н,  
м. Красноград, вул. Соборна, 58-а, тел.: (05744) 7 10 38.

Сахновщинська районна рада, Харківська обл., Сахновщинський р-н, 
сел. Сахновщина, вул. Шмідта, 10., тел.: (05762) 3 19 60.

Зачепилівська районна рада, Харківська обл., Зачепилівський район, 
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 4, тел.: (05761) 5 16 52. 

ІНФОРМАЦІЯ  
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна  
Найменування об’єкта оцінки: частина нежилого приміщення за-

гальною площею 14,3 кв. м, яка складається з приміщення № 6, у за-
гальнобудинковому користуванні приміщення №№ 8, 12 площею 9,4 
кв. м, за адресою: проспект Гвардійський, будинок 43, місто Сєвєродо-
нецьк, Луганська область.

Балансоутримувач — Комунальне підприємство «Луганська облас-
на «Фармація Північ».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості майна шляхом проведен-
ня незалежної оцінки для розрахунку орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31 серп-
ня 2019 р.

Платник: Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація 
Північ».

Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2400,00 грн. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, части-

ни будівель. 
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 

відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у ре-
дакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованій в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 № 198/31650 (далі — Положення). 

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передба-
чено провадження практичної діяльності з оцінки майна за відповід-
ним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Департаменту комунальної 
власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації кон-
курсну документацію, оформлену відповідно до п.5 розділу ІІ Поло-
ження. 

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у за-
печатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим 
зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, за 
адресою:  м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, буд. 2, каб. 101. Прийняття 
документів припиняється за чотири робочі дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться в Департаменті комунальної власності, зе-
мельних та майнових відносин облдержадміністрації 13 вересня 2019 
року о 14.00 за адресою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, буд. 2, каб. 
101. Телефон для довідок: 2-55-00.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті.
GL48N010863 Дебіторська заборгованість фізичних осіб.
GL48N010864 Дебіторська заборгованість юридичної особи.
GL48N010865 Майнові права за дебіторською заборгованістю 

(дебітори не встановлені).
Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону

Відкриті торги (аукціон) — 11.09.2019

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

www.prozorro.sale

Час проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного 
аукціону

Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale  

Детальна інформація  
щодо лота

http://www.fg.gov.ua/assets-selling

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійснен-
ні судового провадження викликає як обвинуваченого Согутов-
ського Артема Борисовича, 17.09.1986 року народження, заре-
єстрованого за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, 
вул. Жилова, 6/6, за матеріалами кримінального провадження  
№ 408/2659/18-к, 1-кп/425/126/19, на підставі обвинувального ак-
та відносно Согутовського А.Б. за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 
110 КК України.

Обвинуваченому Согутовському А. Б. необхідно прибути до під- Б. необхідно прибути до під-Б. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 03 вересня 2019 ро-
ку о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В.В. Козюменська

Інформація про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  

майна, що відбувся 09.08.2019 в Департаменті комунальної власності,  
земельних та майнових відносин облдержадміністрації:

1. частина нежилого приміщення, аптека № 49, загальною площею 
18,0 кв. м, яка складається з приміщення першого поверху № 26, у 
загальнобудинковому користуванні приміщення №№ ІІІ, 10, 12-15, 24 
площею 22,7 кв. м, за адресою: вул. Шевченка, буд. 10, м. Кремінна, 
Луганська обл. — ФОП Сорокіна І.М. на таких умовах: вартість послуг 
— 2400,00 грн, термін виконання робіт — 3 календарні дні.

2. частина нежитлового вбудованого приміщення Літ. «А1Н» загаль-
ною площею 18,7 кв. м, яка складається з приміщення № 12, у загаль-
нобудинковому користуванні приміщення №№ 1, 2, 14, 18, 19, 22 пло-
щею 94,2 кв. м, за адресою: вул. Жовтнева, буд. 5, м. Лисичанськ, Лу-
ганська обл. — ФОП Сорокін С.В. на таких умовах: вартість послуг — 
2400,00 грн, термін виконання робіт — 5 календарних днів.

3. частина нежитлового вбудованого приміщення Літ. «А1Н» загаль-
ною площею 17,0 кв. м, яка складається з приміщення № 15, у загаль-
нобудинковому користуванні приміщення №№ 1, 2, 14, 18, 19, 22 пло-
щею 94,2 кв. м, за адресою: вул. Жовтнева, буд. 5, м. Лисичанськ, Лу-
ганська обл. — ФОП Сорокіна І.М. на таких умовах: вартість послуг — 
2400,00 грн, термін виконання робіт — 3 календарні дні.

4. частина нежитлової будівлі, аптека № 348, загальною площею 
27,5 кв. м, яка складається з приміщень першого поверху №№ 23, 31, 
за адресою: провул. Промисловий, буд. 12 (квартал Луначарського, 
буд. 1а), м. Сватове, Луганська обл. — ФОП Сорокін С.В. на таких умо-
вах: вартість послуг — 2400,00 грн, термін виконання робіт — 5 ка-
лендарних днів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Михальов Олександр Миколайович, 17.04.1976 р. н., 
зареєстрований за адресою: Донецька область, Амвросіївський район,  
м. Амвросіївка, вул. Фрунзе, буд. 10, кв.10 на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 28 серпня 2019 о 09 год. 00 хв. до 
каб. № 25 СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій облас-
ті, який розташований за адресою: Донецька область, Мангушський район, 
смт Мангуш, вул. Тітова, буд.63, до старшого слідчого Асланова Р. Г. для 
відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, 
вручення Вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта 
та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні № 12014050600000674 
від 27.07.2014, за ч. 1 ст. 256 КК України у порядку ст. 290 КПК України при 
здійсненні спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Мокринський Ігор Вадимович, 23.01.1971 р. н., який за-

реєстрований в м. Рівне, вул. Романа Шухевича, будинок 4, квартира 81 
та останнє відоме органу досудового розслідування фактичне місце про-
живання якого розташовано за адресою: м. Рівне, вул. Щаслива,  будинок 
30/32, квартира 17, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК Украї-
ни викликається 29 серпня 2019 року на 13 год. 00 хв. до старшого слідчо-
го в особливо важливих справах слідчого управління Головного управлін-
ня Національної поліції в Рівненській області Білери Олексія Миколайови-
ча у каб. № 25 за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2 (тел. 068-016-82-58), 
для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні  №12018180000000564 від 13.11.2018 за ознаками злочинів, передбаче-
них ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 3 
ст. 28, ч. 2 ст. 347-1; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 263; ч. 1 ст. 263 КК України.

Оголошення про намір передати в оренду нерухоме майно спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської облас-
ті: частина нежилого приміщення загальною площею 14,3 кв. м, яка 
складається з приміщення № 6, у загальнобудинковому користуван-
ні приміщення №№ 8, 12 площею 9,4 кв. м за адресою: проспект Гвар-
дійський, будинок 43, місто Сєвєродонецьк, Луганська область, термі-
ном на 35 місяців, мета використання — з урахуванням вимог чинно-
го законодавства, призначення та характеристики (балансоутримувач 
— Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація Північ»). 

Заяви від фізичних та юридичних осіб про оренду відповідного май-
на приймаються протягом 10 робочих днів з моменту опублікування 
оголошення за адресою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, буд. 2, каб. 
101, тел. 2-55-00. 

 ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Шевчук Володимир Ярославович, 23.10.1971 р. н. (місце 

реєстрації та останнє відоме органу досудового розслідування фактичне 
місце проживання якого розташовано за адресою:  м. Рівне, вул. В’ячеслава 
Чорновола, будинок 93-з, квартира 37) відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 
297-5 КПК України викликається 29 серпня 2019 року об 11 год. 00 хв. до 
старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Го-
ловного управління Національної поліції в Рівненській області Білери Олек-
сія Миколайовича у каб. № 25 за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2 
(тел. 068-016-82-58), для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні  №12018180000000564 від 13.11.2018 за ознака-
ми злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11, 12 ч. 2  
ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 347-1; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263;  
ч. 1 ст. 263 КК України.

АБ «УКРГАЗБАНК»  
оголошує про проведення Повторного аукціону з продажу майна 

(активів) Банку, а саме:
Лот № 370255 Житловий будинок, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 641,4 кв.м, 

житл. пл. — 111,4 кв.м та земельна ділянка, заг.пл. 0,25 га, К/Н:3223187700:04:005:0002 
(для будівництва, обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд) 
за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Нові Безрадичі, вул. Піщана, буд. 1-в та

Київська обл., Обухівський р-н, с. Cтарі Безрадичі. 
Початкова ціна продажу: 4 705 106,22 (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску: 470 510,62 грн.
Лот № 370265 Нежилі приміщення №1, 2, 3 (групи приміщень №153 (ЛІТЕРА А), заг.

пл. 51,6 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Волинська, буд. 10 
Початкова ціна продажу: 1 260 000,00 (підлягає оподаткуванню ПДВ).
Розмір гарантійного внеску:126 000,00
не підлягає оподаткуванню (ПДВ). 
Лот № 370248 Квартира №4, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 602,9 кв.м, за 

адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квар-
тира №4.

Початкова ціна продажу: 3 656 056,25 
Розмір гарантійного внеску: 365 605,62
Лот № 370249 Квартира №1, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 392,9 кв.м, за 

адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квар-
тира №1.

Початкова ціна продажу: 2 532 240,40 
Розмір гарантійного внеску: 253 224,04
Лот № 370251 Квартира №6, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 392 кв.м, за адре-

сою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, кварти-
ра №6

Початкова ціна продажу: 2 532 240,15 
Розмір гарантійного внеску: 253 224,01
Лот № 370252 Квартира №3, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 613,5 кв.м, за 

адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квар-
тира №3

Початкова ціна продажу: 3 726 265,54 
Розмір гарантійного внеску: 372 626,55
Лот № 370254 Квартира №5, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 472,8, за адресою: 

Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квартира №5
Початкова ціна продажу: 3 028 232,19 
Розмір гарантійного внеску: 302 823,21
Лот № 370257 Квартира №2, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 471,6 кв.м, за 

адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 138, квар-
тира №2

Початкова ціна продажу: 3 018 179,74 
Розмір гарантійного внеску: 301 817,97
Лот № 370260 Квартира №5, об’єкт житлової нерухомості, заг.пл. 517,6 кв.м, за 

адресою: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, вул. Старокиївська, буд. 140, квар-
тира №5

Початкова ціна продажу: 3 156 552,54 
Розмір гарантійного внеску: 315 655,25
Лот № 370262 Земельна ділянка, заг.пл. 0,2311 га, К/Н:3223187700:04:005:0001 (ці-

льове призначення: для ведення особистого селянського господарства), за адресою: 
Київська обл., Обухівський р-н, с. Cтарі Безрадичі, с/р Старобезрадичівська.

Початкова ціна продажу: 410 000,00 
Розмір гарантійного внеску: 41 000,00
Аукціон відбудеться 11.09.2019 року з 9:00 до 18:00 на сайті https://setam.net.ua. Ор-

ганізатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн — Пт, 
9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту оприлюднення інформа-
ції до 9:00 10.09.2019 року. Гарантійний внесок сплачується не пізніше 9:00 10.09.2019 
року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 
в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669. З приводу ознайомлен-
ня з майном та за більш детальною інформацією звертатись за тел. 044-331-17-21,  
044-594-11-09.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10 +15 +23 +28 Черкаська +13 +18 +24 +29

Житомирська +10 +15 +23 +28 Кіровоградська +14 +19 +26 +31
Чернігівська +10 +15 +23 +28 Полтавська +14 +19 +25 +30
Сумська +10 +15 +23 +28 Дніпропетровська +15 +20 +27 +32
Закарпатська +12 +17 +25 +30 Одеська +16 +21 +28 +33
Рівненська +9 +14 +22 +27 Миколаївська +15 +20 +28 +33
Львівська +9 +14 +22 +27 Херсонська +17 +22 +29 +34
Івано-Франківська +10 +15 +23 +28 Запорізька +17 +22 +28 +33
Волинська +9 +14 +22 +27 Харківська +14 +19 +27 +32
Хмельницька +10 +15 +23 +28 Донецька +15 +20 +28 +33
Чернівецька +10 +15 +23 +28 Луганська +15 +20 +27 +32
Тернопільська +10 +15 +23 +28 Крим +17 +22 +29 +34
Вінницька +12 +17 +24 +29 Київ +12 +14  +25 +27

Укргiдрометцентр

На Вінниччині 
туристи можуть 
збирати алмази

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

УСЕ ЗАРАДИ ГОСТЕЙ. Іллінецька міська об’єднана громада 
прагне збільшити туристську привабливість завдяки космічно-
му прибульцеві. Близько 400 мільйонів років тому на межі ниніш-
ніх Липовецького та Іллінецького районів упав метеорит  діаме-
тром приблизно 300 метрів, унаслідок чого утворився кратер ді-
аметром 7 кілометрів. Нині в ОТГ напрацьовують комплексний 
туристський продукт, який збільшить зацікавленість туристів міс-
цем падіння метеорита.

Фахівці стверджують, що Іллінецька астропроблема найдавніша 
в Європі. В атмосфері від тертя метеорит набув температури плав-
лення і після зіткнення із Землею вибухнув. Центр удару — побли-
зу сіл Лугова та Іваньки. За се-
лом Лугова вміст деяких міне-
ралів, наприклад солей кобаль-
ту і нікелю, перевищує звичай-
ний.  У кратері геологи виявили  
алмази. Але видобувати їх не-
вигідно, бо вони дуже малі. А як 
сувенір туристи беруть звідси на 
пам’ять спечені камінці.

Граніт і глина спеклися від 
високої температури метеори-
та. Цим матеріалом, який лег-
ко видобувати, тутешні селя-
ни висипали дороги. А з каме-
ню робили фундаменти, груби і 
погреби. Він зберігає тепло і не 
пропускає вологи. Століттями тутешні люди не знали, що живуть 
біля кратера і використовують специфічний будівельний матері-
ал. Відкрили місце падіння метеорита у 1851 році. Досліджува-
ли місцевість і  потім — українські науковці й закордонні. За неза-
лежної України вчені не раз оглядали кратер.

Сьогодні, за децентралізації, Іллінецька громада та обласна 
влада прагнуть привернути увагу туристів до місця падіння мете-
орита. Торік було ініційовано проведення природоохоронних за-
ходів та створення базової туристичної інфраструктури біля се-
ла Лугова. А днями в Іллінцях із залученням іноземних експер-
тів, представників ОТГ, бізнесу відбувся семінар щодо підвищен-
ня туристської привабливості регіону. 

У кратері геологи 
виявили алмази, 
які видобувати 
невигідно.  
А як сувенір туристи 
беруть звідси  
на пам’ять спечені 
камінці.
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Відновлений вітряк розправив крила
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

РАРИТЕТ. Малий Тарасик 
не раз зачаровано спосте-
рігав за широким помахом 
крил величезного вітряка. 
У тодішній Керелівці їх був 
не один десяток. Але цей, 
на околиці, виокремлювався 
могутністю, гордим вигля-
дом. Він зачіплювався кри-
лами за хмари, немов хотів 
злетіти, і малому Шевченко-
ві хотілося допомогти йому. 
Час, люди і природні явища 
не вберегли вітряків. Проте 
один, той, що між Шевчен-
ковим і Будищем Звениго-
родського району на Черка-
щині, залишився. Великою 
мірою завдяки стараннями 
місцевих лісівників. Кажуть, 
йому вже 200 років. А, може, 
й більше. 

Навесні цього року негода 
пошкодила два крила. Зве-
нигородські лісівники від-
ремонтували їх, реставру-

вали двоє інших. І тепер ві-
тряк, як і колись, знову ве-
село махає крилами, вселя-
ючи впевненість у завтраш-
ньому дні.

Як стверджують праців-
ники Національного запо-
відника «Батьківщина Тара-
са Шевченка», цей вітряк — 
надзвичайно важлива істо-
рична пам’ятка, яка набли-
жає нас до часів життя Тара-
са Шевченка. До того ж, лі-
сівники далеко не вперше до-
помагають відновлювати та 
зберігати пам’ятки культури, 
за що їм особлива вдячність. 

Недавно колектив дер-
жавного підприємства «Зве-
нигородське лісове госпо-
дарство» на чолі з директо-
ром Анатолієм Проценком 
отримав подяку від керівни-
цтва району за державниць-
ку позицію й активну участь 
у житті й розбудові району. 

Хлопчина з Полтавщини заснував 
краєзнавчий музей

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
 «Урядовий кур’єр»

ЗАХОПЛЕННЯ. У дворі шко-
ли села Стасі в Диканському 
районі Полтавської області є бу-
дівля, в якій розміщено аж чоти-
ри музейні кімнати. Усі вони ці-
каві, там багаті експозиції, але 
на їхньому тлі виокремлюєть-
ся музейна кімната, яку ство-
рив 6-річний місцевий хлопчик, 
а нині п’ятикласник Богдан Де-
мочко. Там зберігаються старо-
винні речі, культові предмети, 
нагороди, рушники і вишивані 
речі, посуд, приймачі, докумен-
ти, військовий одяг і нагороди 
різних часів, ліхтарі, друкарські 
машинки. За приблизними під-
рахунками, експозиція налічує 
понад тисячу експонатів. 

Працівники Диканського кра-
єзнавчого музею розповіли, що 
тут є такі експонати, яких на-
віть у них немає. У шкільному 
краєзнавчому музеї проводять 
уроки історії. Директор школи 
Галина Бідна пишається музе-
єм і його засновником і віщує 
йому долю відомого історика. 
Він проводить екскурсії з указ-
кою, як і годиться справжньому 
екскурсоводові.

Земляки Богдана, знаючи 
про його захоплення, всіля-

ко його підтримують і допо-
магають: хтось принесе ви-
шивку, другий — пилку, гор-
щик або стару гармошку. 
Хлопчина має ключі від при-
міщення і може відвідувати 

його, коли потрібно. За по-
движницьку роботу, збере-
ження пам’яті про земляків 
та історію села Стасівська 
сільрада відзначила хлопця 
подякою. 

Є в Богдана ще одне хо-
бі: він любить пекти хліб. Цьо-
го мистецтва його навчила ба-
буся. Тож гостей у музеї зустрі-
чає у вишитій сорочці із хлібом-
сіллю.

Богдан Демочко проводить екскурсію

Цей вітряк пам’ятає часи 
Шевченка

Лісівники долучають школярів до своєї роботи
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. У вересні ви-
повнюється 70 років з дня 
утворення Сумського облас-
ного управління лісового та 
мисливського господарства. 

З нагоди ювілейної дати в 
місті Тростянці відкрили об-
ласний музей лісу, в якому 
зібрано й узагальнено різно-
бічну інформацію про історію 

лісової справи на Сумщи-
ні. Відвідувачі закладу ма-
тимуть змогу ознайомитися 
з розмаїтим багатством лі-
сів краю, його флорою і фа-
уною, поринути у таємничий 
світ дерев.

У тому, що саме Тростя-
нець став базою для музею, 
— значна заслуга місцево-
го колективу на чолі з Вік-
тором Зубком. Тростянець-
кі лісівники задають еконо-

мічний тон у роботі, слугу-
ють прикладом для інших 
підрозділів.

Як повідомив начальник 
Сумського ОУЛМГ Віктор 
Чигринець, до лісового юві-
лею колектив підходить з 
високими виробничими та 
соціальними показниками. 
Сумське обласне управлін-
ня посідає провідні місця се-
ред споріднених підрозділів 
України. 

  Радість музейних урочис-
тостей розділили і юні по-
мічники зі шкільного лісни-
цтва «Нескучанське» місь-
кої школи №2 на чолі з учи-
телькою Катериною Соло-
хою. Вони не тільки прове-
ли першу екскурсію в музеї і 
відвідали урок у Лісовій шко-
лі, а й узяли участь у виса-
дженні дерев у новому ден-
дропарку, який заклали з на-
годи 70-річчя управління. 
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