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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Юрій Луценко:
«Цей рік має бути 

закінченням  
усіх справ  

посадовцівіз 
санкційного 
списку часів  
Януковича».

Агроекспорт до ЄС 
перевершує сподівання 

ТОРГІВЛЯ. Торік вартість експорту агропродовольчої про-
дукції з України до ЄС зросла на 1,2 мільярда євро. Це один з 
найбільших показників  зростання експорту до Євросоюзу. Та-
кі дані містяться в останньому щомісячному торговельному зві-
ті Єврокомісії. 

За останні 12 місяців ЄС імпортував найбільше агропродо-
вольчої продукції з Бразилії, США, Аргентини. У переліку також 
Україна, Китай, Індонезія, Швейцарія і Туреччина. Експорт аг-
ропродовольчої продукції Євросоюзу до України за останні 12 
місяців зріс майже на 200 мільйонів євро.

З 28 лютого, повідомляє Укрінформ, 291 українське підпри-
ємство здійснювало експорт до країн ЄС. Серед них 111 ви-
робників харчових продуктів, зокрема м’яса птиці, риби, меду, 
яєць, молока та молочних продуктів. До Євросоюзу зможуть 
експортувати свої товари 180 підприємств-виробників нехар-
чових продуктів тваринного походження, таких, як пухо-перо-
ва сировина, шкірсировина, корми для тварин, субпродукти не-
харчові. 

9,6% 
становило зростання роздрібної торгівлі 

в січні 2018 року порівняно  
з аналогічним торішнім періодом 

АКТУАЛЬНО. Парламент має надати дозвіл на розгортання 
сил миротворців на вигідних для України умовах 

Блакитні каски  
для Донбасу

Генеральний прокурор про початок заочних судових 
процесів щодо колишніх топ-менеджерів, причетних  
до розкрадань у державі 

4 6
МЕДИЦИНА

Коледжі й технікуми на порозі 
змін: вони можуть стати 
підрозділами університетів або 
перекваліфікуватися й здійснювати 
підготовку робітничих кадрів

ОСВІТА

«УК» досліджував  
перебіг урядової 
програми 
«Доступні ліки»  
в регіонах 
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конкурентність державних банків  
закріплено стратегією
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Документ передбачає повний продаж Укргазбанку  
до 2020-го і ПриватБанку до 2022 року

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Роботу Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман розпочав із 

приємної та очікуваної військо-
вослужбовцями новини: уряд 
офіційно підвищує їм пенсії з  
1 січня на 1,5 тисячі гривень в се-
редньому, схваливши постанову 

«Про перерахунок пенсій особам, 
які звільнені з військової служби 
та деяким іншим категоріям осіб». 
Документ не потребує внесен-
ня змін до чинного законодавства. 

Сам проект закону ще на стадії 
обговорення. Дата його ухвален-
ня не впливатиме на здійснення 
вищих виплат. Ця тема була від-
критою ще з осені 2017-го. Відто-

ді Прем’єр постійно наголошував 
на важливості рішення. Він вва-
жає, що лише в такий спосіб 
можна встановити справед-
ливість щодо військових. 2
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оголошення

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

Золочівський районний суд Львівської обл. (адреса суду: 80700, Львівська обл., м. Золочів, Сковоро-
ди, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

26.02.2018 о 09:30 до Євдокімова Наталія Вячеславівна (останнє відоме місце реєстрації: 67000, Львів-
ська обл., Золочівський р-н, с. Ушня) справа № 445/2208/15-ц, суддя Сивак В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим 
про час, день та місце проведення судового засідання.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 38) 
викликає Мацієнко Тетяну Василівну та Шторгіну Олену Анатоліївну на 14 год. 30 хв. 10 
квітня 2018 року як відповідачів у цивільній справі № 760/2963/16-ц (2-2422/17) за по-
зовом Януш Карпінскі до Мацієнко Тетяни Василівни, Шторгіної Олени Анатоліївни, Мі-
ністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва 
України на знак для товарів та послуг № 36428, зобов’язання вчинити дії.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності відповідачів.
Суддя В. В. Українець

У звязку з втратою суднового 

бiлета на судно «КРИМ» з бортовим 

реєстрацiйним номером

«УДА-56-К», виданого Ковалю Геннадiю 

Миколайовичу, 

вважати його недiйсним.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів серія AК: 4695935-4695935, 61126-61126, 3056165-3056165, 
3056058-3056058; серія AМ:  648059, 1266711, 1263250, 643355; серія AІ: Зеле-
на Картка Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан: 12361046, 12639340, 12630536, 
12634318, 12634333, 12368530, 12368522, 12981074, 12639445, 12643940, 12634248-
12634252; Зелена Картка Вся система, Азербайджан: 12605761; добровільне страху-
вання відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 2527799, 
2540943, 2574284, 2574300, 2764734, 2764743, 2665206, 2665519, 2683036, 2683042, 
2683044, 2683050, 2683052, 2683058, 2708881, 2708891, 2709198, 2709200, 2709202, 
2665249, 2693038, 2537123, 2537130, 2537169, 2537211, 2564997, 2565009, 2565013, 
2676284, 2351146, 2613733, 2676635, 2542766, 2542798, 2658202, 2658278, 2658280, 
2658563, 2676418, 2676431, 2676970, 2658364, 2658371, 2542533, 2613922, 2549255, 
2549546, 2580601, 2549229, 2549419, 2580584, 2599722, 2880766, 2693332, 2668752, 
2764556-2764558, 2665208-2665209, 2665521-2665523, 2682942-2682943, 2683047-
2683048, 2683063-2683065, 2708807-2708808, 2708897-2708898, 2709188-2709189, 
2709220-2709229, 2829843-2829844, 2614017-2614018, 2518658-2518662, 2748790-
2748791, 2713778-2713780.

В Ірпінський міський суд Київської облас-

ті на 26.02.2018 р. об 11 год. 30 хв. (справа  

№ 367/6745/17), викликається: Сердюк Петро 

Дмитрович по цивільній справі за позовом Ма-

лієєва Марата Михайловича до Сердюка Петра 

Дмитровича про стягнення заборгованості.

В разі неявки Сердюка Петра Дмитровича (Ки-

ївська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа 

буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Ки-
їв, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає 
Підлісного Івана Володимировича на 12 год. 30 
хв. 12 квітня 2018 року як відповідача у цивіль-
ній справі № 760/1205/17 (2-2671/17) за позовом 
Юцевої Тетяни Іванівни до Підлісного Івана Во-
лодимировича, третя особа: Солом’янський ра-
йонний відділ Державної міграційної служби 
України в м. Києві про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим примі-
щенням.

У разі неявки, справу буде розглянуто за від-
сутності відповідача.

Суддя В. В. Українець

В Ірпінський міський суд Київської облас-
ті на 28.02.2018 р. о 16 год. 30 хв. (справа  
№ 367/7003/17), викликається: Ємельяненко Ні-
на Григорівна, Петкович Зоя Євгенівна по ци-
вільній справі за позовом Слюсаренко Світлани 
Юріївни до Ємельяненко Ніни Григорівни, Ірпін-
ської міської ради Київської області, третя особа: 
Петкович Зоя Євгенівна про усунення перешкод 
в користуванні власністю.

В разі неявки Ємельяненко Ніни Григорівни, 
Петкович Зої Євгенівни (Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися у 
їх відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

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

1) Меренкова Михайла Миколайовича, 02.08.1972 року народження, у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачений Меренков М. М. (зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, Пролетарський район, м. Моспине, вул. Короленка, 55/34), викликається на 
26.02.2018 року на 10.30 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Ткач Г. В.;

2) Количева Геннадія Миколайовича, 10.05.1977 року народження, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Количев Г. М. (зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, пр-т Маяковського, буд, 2-А, кв. 38), викликається на 26.02.2018 року на 09.00 год. до су-
ду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

3) Гнатуша Дениса Юрійовича, 30.11.1981 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Обвинувачений Гнатуша Д.Ю. (м. Донецьк, вул. Пашенної, 3), викликається на 12.03.2018 
року на 09.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

4) Сальника Сергія Павловича, 08.09.1972 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Обвинувачений Сальник С.П. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Трипільська, буд. 1, проживаючого за адресою: Донецька область, м. Донецьк, просп. Парти-
занський, буд. 66А, кв. 52), викликається на 12.03.2018 року на 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у 
розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

5) Левченка Романа Олексійовича, 03.04.1978 року народження, який підозрюється у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, Обвинувачений по справі Левченко Роман Олексійович (заре-
єстрований за адресою: Донецька обл., Волноваський район, с. Дмитрівка, вул. Шкільна (Дзержинського), 
32), викликається на 12.03.2018 року на 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, 
головуючий суддя Ткач Г. В.;

6) Заприводи Олега Григоровича, 19.10.1975 року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Запривода О.Г. (зареєстрований за адре-
сою: м. Макіївка, с. Нижня Кринка, вул. Східна, 32, проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Ліста, 36), ви-
кликається на 14.03.2018 року на 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, голову-
ючий суддя Ткач Г. В.;

7) Кляночкіна Олександра Володимировича, 16.08.1969 року народження, у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Кляночкін О. В. (зареєстрований за адресою: м. Бах-
мут, вул. Генерала Толбухіна, 83/30, проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 80), викликається на 
14.03.2018 року на 09.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Ткач Г. В.

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

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

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  

активів (майна) АКБ «Новий» 
Номер лота: F03G13492 Короткий опис ак-

тивів (майна) в лоті: Шафа екранована CSW 
2360х800х1200 42 U (серверна) інв. № 6911, що роз-
ташована за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана 
Хмельницького, 151. Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аук-
ціону: www.prozorro.sale. Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону 05.03.2018. 
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону: Точний час початку проведення від-
критих торгів (аукціону)/електронного аукціону по 
кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.
sale Детальна інформація щодо лота: http://torgi.
fg.gov.ua/catalog/osnovni_zasoby/akb_-novyy/172762/
index.php?lang=ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Бугайов Віталій Олександрович, 

10.11.1978 р.н., зареєстрований у м. Карлівка Полтав-
ської області, вул. Леніна, буд. 42, кв. 22, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необ-
хідно з’явитися 24.02.2018 р. об 11.00 год. до слідчого 
УСБУ у Львівській області Вавричука Н. Я. (м. Львів, вул. 
С. Бандери, 1, каб. № 115) для вручення вам процесу-
альних документів при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування, ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження, отримання обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального до-
судового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22017140000000080, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК Укра-
їни.

Слідчий Управління СБ України  
у Львівській області Вавричук Н. Я.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Золотарьов Артем Ігорович, 09.09.1993 

р.н., зареєстрований у м. Краматорськ Донецької облас-
ті, вул. Об’їздна, буд. 22, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135, 290, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 
24.02.2018 р. о 12.00 год. до слідчого УСБУ у Львівській 
області Вавричука Н.Я. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. 
№ 115) для вручення вам процесуальних документів 
при здійсненні спеціального досудового розслідування, 
ознайомлення з матеріалами кримінального проваджен-
ня, отримання обвинувального акта та реєстру матеріа-
лів при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня у кримінальному провадженні № 22017140000000081, 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбут-
тя зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
вказані в ст. 139 КПК України. 

Слідчий Управління СБ України  
у Львівській області Вавричук Н. Я.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Ізюменко Василь Петрович, 30.08.1985 

р.н., зареєстрований у м. Щастя Новоайдарського райо-
ну Луганської області, квартал Геологів, буд. 3, кв. 4, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК Укра-
їни вам необхідно з’явитися 24.02.2018 р. о 10.00 год. 
до слідчого УСБУ у Львівській області Вавричука Н. Я.  
(м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 115) для вручення 
вам процесуальних документів при здійсненні спеціально-
го досудового розслідування, ознайомлення з матеріала-
ми кримінального провадження, отримання обвинуваль-
ного акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 22017140000000061, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК Укра-
їни.

Слідчий Управління СБ України  
у Львівській області Вавричук Н. Я.

Оголошення орендодавця - Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
про намір передати в оренду державне майно, щодо яких надійшли заяви

№
п/п

Назва  
органу 

управління

Балансоутримувач
(назва, юридична  
адреса, телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування та  
місцезнаходження

об’єкта оренди

Реєстро-
вий номер 

майна

Загаль-
на пло-

ща, кв.м.

Вартість  
майна за  

незалежною  
оцінкою, грн

Максимально 
можливий строк 

оренди

Мета  
викорис-

тання
Інші умови

1

Націо-
нальна 
академія 
наук  
України

Інститут хімії поверх-
ні ім. О. О. Чуйка НАН 
України м. Київ-03164, 
вул. Генерала  
Наумова, 17
тел. 422-96-89

Частина приміщення 
лабораторного  
корпусу № 1

10306394 12.6 6590.88 01.03 2018 р. по 
28.02.2021 р. офіс

1. Відшкодуван-
ня витрат на утри-
мання орендова-
ного приміщення.
2. Відшкодуван-
ня витрат на ого-
лошення у місце-
вій пресі.

2 Частина приміщення 
складу №7/ 2 10306946 12.0 2130.83 01.03 2018 р. по 

28.02.2021 р. склад

3 Частина приміщення
Складу №7/ 2 10306946 27.0 3120.00 01.032018 р. по 

28.02.2021 р. Виробництво

4
Частина приміщення
виробничого  
корпусу № 4

10306441 84.0 2416.66 01.03.2018 р. по 
28.02.2021 р. Виробництво

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення 
за адресою: Україна, м. Київ – 03164, вул. Генерала Наумова, 17, E:mail iscplan@ukr.net. Додаткова інформація за тел: 422-96-89.

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: F11GL13468-F11GL13469
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 20.03.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/34173-asset-sell-id-155039

Номер лота: F11G13458-F11G13467
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (житлова, нежитлова), земельні ділянки, основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

07.03.2018; 20.03.2018; 29.03.2018; 10.04.2018; 19.04.2018;
27.04.2018; 10.05.2018; 21.05.2018; 31.05.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/34221-asset-sell-id-155135

Старший слідчий в ОВС слідвідділу УСБУ в Чернівецькій об-
ласті Чудов М. В. повідомляє підозрювану Алексєєву Альо-
ну Олександрівну, 21.03.1978 р.н., вул. Дзержинського, буд. 
6, кв. 20, м. Донецьк, про завершення досудового розслі-
дування, відкриття матеріалів кримінального провадження  
№ 22018260000000013 та викликає на 26 лютого 2018 року о 10 
год. 00 хв. у СВ УСБУ в Чернівецькій обл., за адресою: м. Чер-
нівці, вул. Шевченка, 1-А, для здійснення всіх необхідних про-
цесуальних дій, надання доступу та ознайомлення з матеріала-
ми провадження.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької облас-
ті від 19.01.2018 року відкрито провадження по спеціальному досу-
довому розслідуванню за обвинуваченням Рудницького Д. В. у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК 
України та призначене підготовче судове засідання.

До суду в якості обвинуваченого викликається Рудницький Денис 
Васильович. Підготовче судове засідання відбудеться 26.02.2018 ро-
ку о 16-00 год. та 19.03.2018 року о 16-00 год. в приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду Запорізької області за адресою: вул. 
Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область. 

Суддя Богомолова Л. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Павліченко Святослав Володимирович, 12.08.1972 року народження, уродженеця 
с. Єлизоветівка Мар’їнського району Донецької області, зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
Мар’їнський район, с. Єлизоветівка, вул. Молодіжна,  буд. 17, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК 
України, Вам необхідно з’явитись 26.02.2018 року о 09 год. 00 хв. до 2 управління (з дислокацією у м. Ма-
ріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС ма-
йора юстиції Тітова В. В. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Академіка Нільсена, буд. 33, 
для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та реє-
стру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№22017050000000225 за ч. 2 ст. 110 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на ви-
клик настають наслідки, передбачені ст.139 КПК України.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває адміністративний матеріал про при-
тягнення до адміністративної відповідальності Моісе-
єнко Веру Геннадіївну, 24.07.1974 року народження, за  
ст. 204-2 КУпАП.

У зв’язку з чим, у судове засідання викликається Мо-
ісеєнко Вера Геннадіївна, 24.07.1974 року народження, 
як особа, яка притягується до адміністративної відпові-
дальності за ст. 204-2 КУпАП на 26 лютого 2018 року о 
10.20 год. у приміщенні Солом’янського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 5,  
головуючий суддя Захарова А. С.

У разі неявки Моісеєнко Віри Геннадіївни, 24.07.1974 
року народження, оголошення вважається належним 
повідомленням про виклик до суду.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Мязгова Леоніда Олексійовича  
(к/п № 42016000000002778), у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
та повідомляє, що підготовче судове засідання та роз-
гляд клопотання про здійснення спеціального судового 
провадження відбудеться 07.03.2018 року о 10 год. та 
25.04.2018 року о 17 год. у приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Жилянська, 142, каб. 6-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя С. І. Дячук

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 
Обвинувачений Савенко Вадим Анатолійович, 

28.07.1969 року народження, зареєстрований: м. Київ, 
вул. Хрещатик, буд. 10, кв. 10, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідан-
ня, що відбудеться 05.03.2018 року о 15 годині 00 хви-
лин та 02.04.2018 року о 15 годині 00 хвилин до зали 
судових засідань № 107 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду 
встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 
КПК України.

Суддя Пислар В. П.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Феленка Володимира 
Вікторовича як обвинуваченого у кримі-
нальному провадженні № 296/6989/17 по 
обвинуваченню у вчиненні кримінально-
го правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова О. Б. у судове засідання, що 
відбудеться 1 березня 2018 року о 10.15 
год. у приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал  
№ 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідан-
ня обов’язкова!
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оголошення

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

Заява про екологічні наслідки діяльності
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної 

діяльності. Даною частиною проекту передбачається  
розміщення автогазозаправного пункту АГЗП за адре-
сою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Свято-
петрівське, вул. Білогородська, 4, з відпуску зріджених 
газів (пропан-бутан) населенню.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколиш-
нього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцін-
ки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та пере-
лік заходів, що забезпечують нормативний стан навко-
лишнього середовища. Атмосферне повітря: буде відбу-
ватись забруднення атмосферного повітря при експлуа-
тації — технологічне обладнання АГЗП, при наливанні в 
резервуари, зберіганні та заправці в автомобілі. Кількіс-
ний та якісний склад забруднюючих речовин, які викида-
ються в атмосферне повітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин: пропан —  
0,124 г/сек., 0,4063 т/рік, бутан — 0,314 г/сек., 0,8 т/рік.                                               

Для зменшення впливу на атмосферу  передбачають-
ся заходи: установка газоурівнюючої системи; впрова-
дженння сучасної технології; на австоцистерні зріджено-
го газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, 
який в свою чергу автоматично відключає потік газу із 
АЦЗГ при розриві гумо-тканевого рукава; для автоматич-
ного відключення потоку газу з автоцистерни на зливній 
магістралі станції на трубопроводі парової фази встанов-
люється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище — не впливає;
- атмосферне повітря — впливає. Вплив не значний, 

вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- Ґрунти — не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив – 

розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих 
місць

- техногенне середовище — не впливає;
- мікроклімат — не впливає;
- рослинний та тваринний світ — не впливає.
- водне средовище — впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проек-

тних рішень:
Замовник разом з підрядною організацією забезпечує 

будівництво  у відповідності з екологічними вимогами. 
Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності 
з нормами і правилами охорони праці з врахуванням тех-
ніки безпеки, промислової санітарії і охорони навколиш-
нього середовища, за що несе відповідальність у вста-
новленому законом порядку.

4. Участь громадськості — ознайомлення громад-
ськості через засоби масової інформації з  заявою про 
екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються 
протягом 30 днів з моменту публікації, за адресою: про-
вулок Шкільний, 5, с. Софіївська-Борщагівка, Києво-
Святошинського району, Київської області, 08131, тел.: 
044 276 4505. Громадські слухання не проводились.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим 
здійснюється процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням у кримінальному провадженні  
№ 42015010000000139 від 20.10.2015 р. за підозрою 
Полонського Дмитра Анатолійовича, 02.08.1981 р.н., у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни (державна зрада).

В межах вищезазначеного кримінального прова-
дження стосовно вказаної особи зібрано достатньо 
доказів для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку 
із викладеним на виконання положень ст. 297- 5 КПК 
України пропоную підозрюваному Полонському Д. А. 
прибути разом із своїм захисником до прокурату-
ри Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Діло-
ва, 24, перший поверх) у період з 27.02.2018 р. до 
28.02.2018 р. (з 09.00 год. до 18.00 год.) для прове-
дення вказаної процесуальної дії, а саме до прокуро-
ра відділу Джегеріс Д. В.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України ви-
знавши зібрані під час досудового розслідування дока-
зи достатніми для складання обвинувального акта про-
курор або слідчий за його дорученням зобов’язаний 
повідомити підозрюваному, його захиснику про завер-
шення досудового розслідування та надання доступу 
до матеріалів досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у 
вказаному кримінальному провадженні зібрані усі не-
обхідні докази для складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначений вище 
підозрюваний може ознайомитись з матеріалами вка-
заного кримінального провадження з можливістю здій-
снення копіювання та інших дій, відповідно до вимог ч. 
ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та по-
ложення ст. 28 КПК України, обсяг матеріалів кримі-
нального провадження (4 томи), пропонуємо зазначе-
ному вище підозрюваному прибути разом із своїм за-
хисником до прокуратури Автономної Республіки Крим 
(м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 
27.02.2018 р. до 28.02.2018 р. включно (з 09.00 год. до 
18.00 год.) для проведення процесуальних дій, у тому 
числі ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження в порядку ст. 290 КПК України, а саме до про-
курора відділу Джегеріс Д.В.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відпо-
відно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурору у 
вказаному кримінальному провадженні доступ та мож-
ливість скопіювати або відобразити відповідним чином 
будь-які речові докази, документи, або копії з них, які 
ви маєте намір використовувати як докази в суді.

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримі-
нального провадження зобов’язані письмово підтвер-
дити протилежній стороні — прокурору факт надання 
їм доступу до матеріалів із зазначенням найменуван-
ня таких матеріалів.

Заява про екологічні наслідки діяльності
1. Дані про мету і засоби здійснення проектуваль-

ної діяльності. Даною частиною проекту передбачаєть-
ся  розміщення автомобільного газозаправного пункту 
зріджених газів (АГЗП) на території автостоянки за адре-
сою: Київська обл., Вишгродський р-н, Хотянівська с/ра-
да, з відпуску зріджених газів (пропан-бутан) населенню.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколиш-
нього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцін-
ки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та пере-
лік заходів, що забезпечують нормативний стан навко-
лишнього середовища. Атмосферне повітря: буде відбу-
ватись забруднення атмосферного повітря при експлуа-
тації — технологічне обладнання АГЗП, при наливанні в 
резервуари, зберіганні та заправці в автомобілі. Кількіс-
ний та якісний склад забруднюючих речовин, які викида-
ються в атмосферне повітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин: пропан — 
0,0784 г/сек., 0,367 т/рік, бутан — 0,183 г/сек., 0,649 т/рік.                                             

Для зменшення впливу на атмосферу  передбачають-
ся заходи: установка газоурівнюючої системи; впрова-
дженння сучасної технології; на австоцистерні зріджено-
го газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, 
який в свою чергу автоматично відключає потік газу із 
АЦЗГ при розриві гумо-тканевого рукава; для автоматич-
ного відключення потоку газу з автоцистерни на зливній 
магістралі станції на трубопроводі парової фази встанов-
люється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище — не впливає;
- атмосферне повітря — впливає. Вплив не значний, 

вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- Ґрунти — не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив – 

розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих 
місць

- техногенне середовище — не впливає;
- мікроклімат — не впливає;
- рослинний та тваринний світ — не впливає.
- водне средовище — впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проек-

тних рішень:
Замовник разом з підрядною організацією забезпечує 

будівництво  у відповідності з екологічними вимогами. 
Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності 
з нормами і правилами охорони праці з врахуванням тех-
ніки безпеки, промислової санітарії і охорони навколиш-
нього середовища, за що несе відповідальність у вста-
новленому законом порядку.

4. Участь громадськості — ознайомлення громад-
ськості через засоби масової інформації з  заявою про 
екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються 
протягом 30 днів з моменту публікації, за адресою: пло-
ща Шевченка, 1, Вишгород, Київська обл., 07301, тел: 
04596 22022. Громадські слухання не проводились.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим 
здійснюється процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням у кримінальному провадженні  
№ 42016010000000222 від 29.09.2016 р. за підозрою 
Юревича Миколи Івановича, 26.04.1960 р.н., у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни (державна зрада).

В межах вищезазначеного кримінального прова-
дження стосовно вказаної особи зібрано достатньо 
доказів для складання обвинувального акта та на-
дання доступу до матеріалів досудового розсліду-
вання, у зв’язку із викладеним на виконання поло-
жень ст. 297 - 5 та ч, 1 ст. 290 КПК України, пропоную 
підозрюваному Юревичу М. І. прибути разом із сво-
їми захисником до прокуратури Автономної Респу-
бліки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 
у період з 27.02.2018 р. до 28.02.2018 р. (з 09.00 год. 
до 18.00 год.) для проведення вказаної процесуаль-
ної дії, а саме до прокурора відділу Кацюби В. С.

На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у 
вказаному кримінальному провадженні зібрані усі не-
обхідні докази для складання обвинувального акта.

У зв’язку з цим, інформуємо, що зазначений ви-
ще підозрюваний може ознайомитись з матеріала-
ми вказаного кримінального провадження з можли-
вістю здійснення копіювання та інших дій, відповідно 
до вимог ч. ч. 2, 3 ст. 290 КПК України.

Ураховуючи строки досудового розслідування та 
положення ст. 28 КПК України, обсяг матеріалів кри-
мінального провадження (4 томи), пропонуємо за-
значеному вище підозрюваному прибути разом із 
своїм захисником до прокуратури Автономної Респу-
бліки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 
у період з 27.02.2018 р. до 28.02.2018 р. включно (з 
09.00 год. до 18.00 год.) для проведення процесуаль-
них дій, у тому числі ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК 
України, а саме до прокурора відділу Кацюби В. С.

Разом з цим, пропоную вам в цей же строк відпо-
відно до ч. 6 ст. 290 КПК України надати прокурору 
у вказаному кримінальному провадженні доступ та 
можливість скопіювати або відобразити відповідним 
чином будь-які речові докази, документи, або копії 
з них, які ви маєте намір використовувати, як дока-
зи в суді.

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони 
кримінального провадження зобов’язані письмово 
підтвердити протилежній стороні — прокурору факт 
надання їм доступу до матеріалів із зазначенням на-
йменування таких матеріалів.

Національний банк України
Звіт про фінансовий стан

(у мільйонах гривень)
№ рядка Найменування статті 01.01.2018 01.01.2017

I. АКТИВИ
1 Кошти та депозити в іноземній валюті та банківських металах 25 168 50 958
2 Цінні папери нерезидентів 414 455 275 329
3 Авуари в СПЗ 60 860 73 546
4 Монетарне золото 28 404 24 353
5 Цінні папери України 371 700 394 454
6 Кредити банкам та іншим позичальникам 32 470 35 456
7 Внутрішній державний борг 1 926 2 002
8 Внески в рахунок квоти МВФ 80 415 73 538
9 Основні засоби та нематеріальні активи 5 378 5 861
10 Інші активи 5 315 5 083

Усього активів 1 026 091 940 580
II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

11 Банкноти та монети в обігу 361 544 341 059
12 Кошти банків 39 995 44 305
13 Кошти державних та інших установ 56 084 48 518
14 Зобов’язання з перерахування прибутку до бюджету - 44 379
15 Депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України 67 190 68 167
16 Кредити отримані 2 807 -
17 Зобов’язання перед МВФ, крім зобов’язань зі сплати внеску за квотою 206 245 169 757
18 Боргові зобов’язання на користь МВФ зі сплати внеску за квотою 80 411 73 538
19 Інші зобов’язання 3 318 3 231

Усього зобов’язань 817 594 792 954
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

20 Статутний капітал 100 100
21 Загальні та інші резерви 54 707 54 261
22 Резерви переоцінки активів і зобов’язань 153 690 93 265

Усього власного капіталу 208 497 147 626
Усього пасивів 1 026 091 940 580

В.о. Голови             Я. В. Смолій
Головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського обліку                        Б. В. Лукасевич

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування 
Підозрюваний Сафонов Євген Васильович, 

23.06.1965 року народження, зареєстрований за 
адресою:  Донецька область, м. Авдіївка,  вул. Крас-
на, буд. 42,  на підставі  ст. ст. 133, 135, 136, КПК 
України, Вам необхідно з’явитися в період часу з 09 
год. 00 хв. до 13 год 00 хвилин  26 лютого 2018 ро-
ку в каб. № 309 слідчого відділу 2-го управління (з 
дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБУ в Донецькій та Луганській областях  до  стар-
шого слідчого в ОВС Лиманюка О. П. за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул.  Архітектора 
Нільсена, 33, для проведення слідчих (процесуаль-
них) дій за Вашою участю, ознайомлення з матері-
алами кримінального провадження, отримання об-
винувального акта та реєстру матеріалів досудово-
го розслідування  при здійсненні спеціального досу-
дового розслідування у кримінальному провадженні  
№ 12015050000000889, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань 29.09.2015 за ч.1  
ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або 
ухилення від явки на виклик настають наслідки, пе-
редбачені ст.139 КПК України.

Втрачений довірителем примірник договору 

про участь у ФФБ № 79314, 79315 від 31.01.17 р. 

та договору про уступку майнових прав № 79314, 

79315 від 31.01.17 р. укладений 

між ПАТ АКБ «Аркада» та Завальнюк Ірина Сергіївна 

вважати недійсним.

Свідоцтво про участь у ФФБ № 79314, 79315 

від 31.01.17 р. 

втрачене і є недійсним.

Зміївський районний суд Харківської області пові-
домляє Ковригу Євгена Володимировича, Кекала Ан-
дрія Альфредовича, що 13 грудня 2017 року по ци-
вільній справі № 621/994/16-ц за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційний банк «При-
ват Банк» до Ковриги Євгена Володимировича, Ке-
кала Андрія Альфредовича про стягнення заборго-
ваності, ухвалено заочне рішення, яким задоволено 
позовні вимоги позивача.

Суддя Овдієнко В. В.

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов), 
які є частиною договорів щодо банківського обслуговування клієнтів АТ «УкрСиб-
банк», а саме, зміни вносяться:

І. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України», №68 (4808) від  
01.04.2010 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Розділ 4 Правил доповнити пунктом 4.6 в наступній редакції: 
«4.6. З метою відшкодування пені у разі прострочення виплати Банком Вкладу 

(якщо така затримка сталася з вини Банку) Сторони домовились, що  вартість цієї 
послуги за Договором визначається як розмір суми процентів, нарахованих Бан-
ком за останній (повний) місяць розміщення Вкладу». 

ІІ. І. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗ-
РАХУНКОВО – КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧ-
НИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в новій редакції газеті «Урядовий 
кур’єр» №105 від 08.06.2017 р. з усіма наступними змінами та доповненнями:

1. Пункт 2.10.12 доповнити абзацом 4 у наступній редакції:
«З метою відшкодування пені у разі прострочення виплати Банком Вкладу (як-

що така затримка сталася з вини Банку) Сторони домовились, що  вартість цієї по-
слуги за Договором визначається як розмір суми процентів, нарахованих Банком 
за останній (повний) місяць розміщення Вкладу».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному 
друкованому виданні,  а саме  22.02.2018  року.

Датою початку дії змін до Правил 22.02.2018 року.
Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту                   С. М. Панов

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Ікхаєре 
Ендуранс в судове засідання по цивільній справі за позовом Ерастової 
Інги Дмитрівни, Ерастової Інни Вікторівни до Ікхаєре Ендуранс про ви-
знання особи такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідача: 03164, м. Ки-
їв, пр. Голосіївський, буд. 120, корп. 3, кв. 42.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, 
м. Київ, вул. Полковника Потехіна, буд. 14-а, каб. № 31 — 03 квітня 2018 
року о 12.30 год.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу 
без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Лезкано Ярослав Леопольдович, 15.10.1985 р.н., зареєстрований 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Бахчіванджи, буд. 5, кор. 1, кв. 35, 
на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 26.02.2018 та 
27.02.2018, в період часу з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. до каб. № 306 слідчого від-
ділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях, який розташований за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, до слідчого Легкого Павла Геннадійовича 
для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення 
Вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів 
у кримінальному провадженні №22018050000000012 від 17.01.2018, за ч.1 ст. 258-3 КК 
України у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудового розслі-
дування. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслід-
ки, передбачені ст. 139 КПК України.

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, м. Тульчин Вінницької області) 
викликає Грезньова Вячеслава Олександровича, зареєстрованого за адресою: смт 
Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області, вул. Першотравнева, 120, 
Бухера Олександра Мільовича, зареєстрованого за адресою: м. Одеса, вул. Ле-
ваневського, 41, як відповідачів по цивільній справі № 148/1538/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк» в особі Уповноваженої осо-
би Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» до 
Грезньова Вячеслава Олександровича та Бухера Олександра Мільовича про солі-
дарне стягнення заборгованості за договором кредиту.

Судовий розгляд справи призначено на 14 год. 00 хв. 15.03.2018 р. за вище 
вказаною адресою.

В разі неявки відповідачів справу може бути розглянуто у їх відсутність на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя С. В. Ковганич

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Комарову Олександру Юрійовичу, 27.11.1978 р.н.,  

відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України, необхід-
но з’явитися 26 лютого 2018 року о 9 год. 00 хв. до каб. № 17 слід-
чого відділу Управління СБ України в Полтавській області за адресою:   
м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-18-17), до старшого слід-
чого в ОВС Димаря Ю. С. для проведення слідчих (процесуальних) дій 
(вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та по-
відомлення про нову підозру, допит як підозрюваного) як підозрювано-
го у кримінальному провадженні №12014050220001798 від 03.11.2014 
за ч.1 ст.258-3 КК України.

У разі неявки без поважної причини, до підозрюваного можуть бути 
застосовані заходи, передбачені ст. 139 КПК України.
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оголошення

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

Заява про екологічні наслідки діяльності
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної 

діяльності. Даною частиною проекту передбачається  
розміщення автогазозаправного пункту АГЗП за адре-
сою: м. Київ, вул. Бережанська, 15, з відпуску зріджених 
газів (пропан-бутан) населенню.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколиш-
нього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцін-
ки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та пере-
лік заходів, що забезпечують нормативний стан навко-
лишнього середовища. Атмосферне повітря: буде відбу-
ватись забруднення атмосферного повітря при експлуа-
тації – технологічне обладнання АГЗП, при наливанні в 
резервуари, зберіганні та заправці в автомобілі. Кількіс-
ний та якісний склад забруднюючих речовин, які викида-
ються в атмосферне повітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин: пропан —  
0,124 г/сек., 0,4063 т/рік; бутан — 0,314 г/сек., 0,8 т/рік.                                               

Для зменшення впливу на атмосферу  передбачають-
ся заходи: установка газоурівнюючої системи; впрова-
дженння сучасної технології; на австоцистерні зріджено-
го газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, 
який в свою чергу автоматично відключає потік газу із 
АЦЗГ при розриві гумо-тканевого рукава; для автоматич-
ного відключення потоку газу з автоцистерни на зливній 
магістралі станції на трубопроводі парової фази встанов-
люється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище — не впливає;
- атмосферне повітря — впливає. Вплив не значний, 

вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- Ґрунти — не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив – 

розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих 
місць

- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне средовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проект-

них рішень:
Замовник разом з підрядною організацією забезпе-

чує будівництво у відповідності з екологічними вимога-
ми. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповід-
ності з нормами і правилами охорони праці з врахуван-
ням техніки безпеки, промислової санітарії і охорони на-
вколишнього середовища, за що несе відповідальність у 
встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості — ознайомлення громад-
ськості через засоби масової інформації з  заявою про 
екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються 
протягом 30 днів з моменту публікації за адресою: Обо-
лонський р-н, вулиця Маршала Тимошенка, 16, Київ, 
04205, тел. 044 418 7077. Громадські слухання не про-
водились.

Заява про екологічні наслідки діяльності
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної 

діяльності. Даною частиною проекту передбачається  
розміщення АГЗПМТ на території АЗК за адресою: Чер-
каський р-н, с/рада Геронимівська, автодорога Канів—
Чигирин—Кременчук 70 км+520 м, з відпуску зріджених 
газів (пропан-бутан) населенню.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколиш-
нього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцін-
ки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та пере-
лік заходів, що забезпечують нормативний стан навко-
лишнього середовища. Атмосферне повітря: буде відбу-
ватись забруднення атмосферного повітря при експлуа-
тації — технологічне обладнання АГЗП, при наливанні в 
резервуари, зберіганні та заправці в автомобілі. Кількіс-
ний та якісний склад забруднюючих речовин, які викида-
ються в атмосферне повітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин: пропан —  
0,124 г/сек., 0,4063 т/рік; бутан — 0,314 г/сек., 0,8 т/рік.                                               

Для зменшення впливу на атмосферу  передбачають-
ся заходи: установка газоурівнюючої системи; впрова-
дженння сучасної технології; на австоцистерні зріджено-
го газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, 
який в свою чергу автоматично відключає потік газу із 
АЦЗГ при розриві гумо-тканевого рукава; для автоматич-
ного відключення потоку газу з автоцистерни на зливній 
магістралі станції на трубопроводі парової фази встанов-
люється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище — не впливає;
- атмосферне повітря — впливає. Вплив не значний, 

вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- Ґрунти — не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив – 

розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих 
місць

- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне средовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проект-

них рішень:
Замовник разом з підрядною організацією забезпечує 

будівництво  у відповідності з екологічними вимогами. 
Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності 
з нормами і правилами охорони праці з врахуванням тех-
ніки безпеки, промислової санітарії і охорони навколиш-
нього середовища, за що несе відповідальність у вста-
новленому законом порядку.

4. Участь громадськості — ознайомлення громад-
ськості через засоби масової інформації з  заявою про 
екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються 
протягом 30 днів з моменту публікації, за адресою: вул. 
Мічуріна, 1, Геронимівка, Черкаська область, 19601, тел. 
0472 305 707. Громадські слухання не проводились.

Заява про екологічні наслідки діяльності
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної 

діяльності. Даною частиною проекту передбачається  
розміщення автогазозаправного пункту АГЗП за адре-
сою: м. Київ, вул. Бориспільська, 12а., з відпуску зрідже-
них газів (пропан-бутан) населенню.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколиш-
нього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцін-
ки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та пере-
лік заходів, що забезпечують нормативний стан навко-
лишнього середовища. Атмосферне повітря: буде відбу-
ватись забруднення атмосферного повітря при експлуа-
тації — технологічного обладнання АГЗП, при наливанні 
в резервуари, зберіганні та заправці в автомобілі. Кіль-
кісний та якісний склад забруднюючих речовин, які ви-
кидаються в атмосферне повітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин: пропан —  
0,0784 г/сек., 0,367 т/рік; бутан — 0,183 г/сек., 0,649 т/рік.

Для зменшення впливу на атмосферу  передбачають-
ся заходи: установка газоурівнюючої системи; впрова-
дженння сучасної технології; на австоцистерні зріджено-
го газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, 
який в свою чергу автоматично відключає потік газу із 
АЦЗГ при розриві гумо-тканевого рукава; для автоматич-
ного відключення потоку газу з автоцистерни на зливній 
магістралі станції на трубопроводі парової фази встанов-
люється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище — не впливає;
- атмосферне повітря — впливає. Вплив не значний, 

вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- Ґрунти — не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив – 

розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих 
місць

- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне средовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проек-

тних рішень:
Замовник разом з підрядною організацією забезпе-

чує будівництво у відповідності з екологічними вимога-
ми. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповід-
ності з нормами і правилами охорони праці з врахуван-
ням техніки безпеки, промислової санітарії і охорони на-
вколишнього середовища, за що несе відповідальність у 
встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості — ознайомлення громад-
ськості через засоби масової інформації з  заявою про 
екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються 
протягом 30 днів з моменту публікації за адресою: Дар-
ницький р-н, вулиця Олександра Кошиця, 11, Київ, тел. 
044 564 9010. Громадські слухання не проводились.

Заява про екологічні наслідки діяльності
1. Дані про мету і засоби здійснення проектуваль-

ної діяльності. Даною частиною проекту передбачаєть-
ся  розміщення АГЗПМТ на території АЗК за адресою: 
Черкаська обл, Драбівський р-н, с. Великий Хутір, вул. 
Центральна, 10, з відпуску зріджених газів (пропан-бу-
тан) населенню.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколиш-
нього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцін-
ки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та пере-
лік заходів, що забезпечують нормативний стан навко-
лишнього середовища. Атмосферне повітря: буде відбу-
ватись забруднення атмосферного повітря при експлуа-
тації — технологічне обладнання АГЗП, при наливанні в 
резервуари, зберіганні та заправці в автомобілі. Кількіс-
ний та якісний склад забруднюючих речовин, які викида-
ються в атмосферне повітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин: пропан —  
0,124 г/сек., 0,4063 т/рік; бутан — 0,314 г/сек., 0,8 т/рік.                                             

Для зменшення впливу на атмосферу  передбачають-
ся заходи: установка газоурівнюючої системи; впрова-
дженння сучасної технології; на австоцистерні зріджено-
го газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, 
який в свою чергу автоматично відключає потік газу із 
АЦЗГ при розриві гумо-тканевого рукава; для автоматич-
ного відключення потоку газу з автоцистерни на зливній 
магістралі станції на трубопроводі парової фази встанов-
люється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище — не впливає;
- атмосферне повітря — впливає. Вплив не значний, 

вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- Ґрунти — не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив – 

розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих 
місць

- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне средовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проект-

них рішень:
Замовник разом з підрядною організацією забезпе-

чує будівництво у відповідності з екологічними вимога-
ми. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповід-
ності з нормами і правилами охорони праці з врахуван-
ням техніки безпеки, промислової санітарії і охорони на-
вколишнього середовища, за що несе відповідальність у 
встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості — ознайомлення громад-
ськості через засоби масової інформації з  заявою про 
екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються 
протягом 30 днів з моменту публікації, за адресою: 19801, 
Черкаська область, м. Драбів, вулиця Шевченка, тел.  
047 38 306 94 . Громадські слухання не проводились.

Заява про екологічні наслідки діяльності
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної 

діяльності. Даною частиною проекту передбачається  
розміщення АГЗП  на території АЗК за адресою: Черкась-
ка обл., м. Канів, вул. Енергетиків, 132, з відпуску зрідже-
них газів (пропан-бутан) населенню.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколиш-
нього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцін-
ки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та пере-
лік заходів, що забезпечують нормативний стан навко-
лишнього середовища. Атмосферне повітря: буде відбу-
ватись забруднення атмосферного повітря при експлуа-
тації — технологічне обладнання АГЗП, при наливанні в 
резервуари, зберіганні та заправці в автомобілі. Кількіс-
ний та якісний склад забруднюючих речовин, які викида-
ються в атмосферне повітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин: пропан —  
0,0784 г/сек., 0,367 т/рік; бутан — 0,183 г/сек., 0,649 т/рік.                                               

Для зменшення впливу на атмосферу  передбачають-
ся заходи: установка газоурівнюючої системи; впрова-
дженння сучасної технології; на австоцистерні зріджено-
го газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, 
який в свою чергу автоматично відключає потік газу із 
АЦЗГ при розриві гумо-тканевого рукава; для автоматич-
ного відключення потоку газу з автоцистерни на зливній 
магістралі станції на трубопроводі парової фази встанов-
люється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище — не впливає;
- атмосферне повітря — впливає. Вплив не значний, 

вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- Ґрунти — не впливає;
- соціальне середовище — має позитивний вплив – 

розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих 
місць

- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне средовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проект-

них рішень:
Замовник разом з підрядною організацією забезпечує 

будівництво  у відповідності з екологічними вимогами. 
Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності 
з нормами і правилами охорони праці з врахуванням тех-
ніки безпеки, промислової санітарії і охорони навколиш-
нього середовища, за що несе відповідальність у вста-
новленому законом порядку.

4. Участь громадськості — ознайомлення громад-
ськості через засоби масової інформації з заявою про 
екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються 
протягом 30 днів з моменту публікації, за адресою: вули-
ця Олега Кошового, 3, Канів, Черкаська, 19000, тел.  047 
36 33 383. Громадські слухання не проводились.

Заява про екологічні наслідки діяльності
1. Дані про мету і засоби здійснення проектувальної 

діяльності. Даною частиною проекту передбачається  
розміщення АГЗПМТ на території АЗК за адресою: Ки-
ївська обл., Миронівський р-н, с. Росава, вул. Київська, 
46, з відпуску зріджених газів (пропан-бутан) населенню.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколиш-
нього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцін-
ки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та пере-
лік заходів, що забезпечують нормативний стан навко-
лишнього середовища. Атмосферне повітря: буде відбу-
ватись забруднення атмосферного повітря при експлуа-
тації — технологічне обладнання АГЗП, при наливанні в 
резервуари, зберіганні та заправці в автомобілі. Кількіс-
ний та якісний склад забруднюючих речовин, які викида-
ються в атмосферне повітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин: пропан —  
0,124 г/сек., 0,4063 т/рік; бутан — 0,314 г/сек., 0,8 т/рік.                                               

Для зменшення впливу на атмосферу  передбачають-
ся заходи: установка газоурівнюючої системи; впрова-
дженння сучасної технології; на австоцистерні зріджено-
го газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, 
який в свою чергу автоматично відключає потік газу із 
АЦЗГ при розриві гумо-тканевого рукава; для автоматич-
ного відключення потоку газу з автоцистерни на зливній 
магістралі станції на трубопроводі парової фази встанов-
люється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище — не впливає;
- атмосферне повітря — впливає. Вплив не значний, 

вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- Ґрунти — не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив – 

розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих 
місць

- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне средовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проект-

них рішень:
Замовник разом з підрядною організацією забезпечує 

будівництво  у відповідності з екологічними вимогами. 
Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності 
з нормами і правилами охорони праці з врахуванням тех-
ніки безпеки, промислової санітарії і охорони навколиш-
нього середовища, за що несе відповідальність у вста-
новленому законом порядку.

4. Участь громадськості — ознайомлення громад-
ськості через засоби масової інформації з заявою про 
екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються 
протягом 30 днів з моменту публікації, за адресою: вули-
ця Соборності, 58, Миронівка, Київська обл., 08800, тел. 
04574 51575. Громадські слухання не проводились.

Заява про екологічні наслідки діяльності
1. Дані про мету і засоби здійснення проектуваль-

ної діяльності. Даною частиною проекту передбачаєть-
ся  нове будівництво АГЗПМТ на території АЗС за адре-
сою: Житомирська обл., Коростишівський р-н, м. Корос-
тишів,109 км а/ш Київ—Чоп, з відпуску зріджених газів 
(пропан-бутан) населенню.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколиш-
нього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцін-
ки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та пере-
лік заходів, що забезпечують нормативний стан навко-
лишнього середовища. Атмосферне повітря: буде відбу-
ватись забруднення атмосферного повітря при експлуа-
тації — технологічне обладнання АГЗП, при наливанні в 
резервуари, зберіганні та заправці в автомобілі. Кількіс-
ний та якісний склад забруднюючих речовин, які викида-
ються в атмосферне повітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин: пропан —  
0,124 г/сек., 0,4063 т/рік, бутан — 0,314г/сек., 0,8 т/рік.                                               

Для зменшення впливу на атмосферу  передбачають-
ся заходи: установка газоурівнюючої системи; впрова-
дженння сучасної технології; на австоцистерні зріджено-
го газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, 
який в свою чергу автоматично відключає потік газу із 
АЦЗГ при розриві гумо-тканевого рукава; для автоматич-
ного відключення потоку газу з автоцистерни на зливній 
магістралі станції на трубопроводі парової фази встанов-
люється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище — не впливає;
- атмосферне повітря — впливає. Вплив не значний, 

вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- Ґрунти — не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив – 

розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих 
місць

- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне средовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проект-

них рішень:
Замовник разом з підрядною організацією забезпе-

чує будівництво у відповідності з екологічними вимога-
ми. Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповід-
ності з нормами і правилами охорони праці з врахуван-
ням техніки безпеки, промислової санітарії і охорони на-
вколишнього середовища, за що несе відповідальність у 
встановленому законом порядку.

4. Участь громадськості — ознайомлення громад-
ськості через засоби масової інформації з заявою про 
екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймаються 
протягом 30 днів з моменту публікації, за адресою: ву-
лиця Володимирська, 1, Коростишів, Житомирська об-
ласть, 12501, тел.: 04130 58310. Громадські слухання не 
проводились.

Заява про екологічні наслідки діяльності
1. Дані про мету і засоби здійснення проектуваль-

ної діяльності. Даною частиною проекту передбачаєть-
ся  розміщення автогазозаправного пункту АГЗП МТ, за 
адресою: Київська обл., Обухівського р-ну, с. Підгірці, 
26-й км автошляху Київ—Луганськ, з відпуску зріджених 
газів (пропан-бутан) населенню.

2. Перелік найзначніших впливів на стан навколиш-
нього середовища, підсумки їх кількісної та якісної оцін-
ки з урахуванням можливих аварійних ситуацій та пере-
лік заходів, що забезпечують нормативний стан навко-
лишнього середовища. Атмосферне повітря: буде відбу-
ватись забруднення атмосферного повітря при експлуа-
тації — технологічне обладнання АГЗП, при наливанні в 
резервуари, зберіганні та заправці в автомобілі. Кількіс-
ний та якісний склад забруднюючих речовин, які викида-
ються в атмосферне повітря.

Можливі викиди:  шкідливих речовин: пропан —  
0,0784 г/сек., 0,367 т/рік, бутан — 0,183 г/сек., 0,649 т/рік.                                               

Для зменшення впливу на атмосферу  передбачають-
ся заходи: установка газоурівнюючої системи; впрова-
дженння сучасної технології; на австоцистерні зріджено-
го газу на зливній лінії встановлено швидкісний клапан, 
який в свою чергу автоматично відключає потік газу із 
АЦЗГ при розриві гумо-тканевого рукава; для автоматич-
ного відключення потоку газу з автоцистерни на зливній 
магістралі станції на трубопроводі парової фази встанов-
люється швидкісний клапан.

Оцінка екологічного ризику проектної діяльності:
- геологічне середовище — не впливає;
- атмосферне повітря — впливає. Вплив не значний, 

вклад в фонові концентрації не перевищуватиме 1 ГДК;
- Ґрунти — не впливає;
- соціальне середовище – має позитивний вплив – 

розвиток сучасної інфраструктури; створення робочих 
місць

- техногенне середовище – не впливає;
- мікроклімат – не впливає;
- рослинний та тваринний світ – не впливає.
- водне средовище – впливає в межах нормативів.
3. Зобов’язання замовника щодо здійснення проект-

них рішень:
Замовник разом з підрядною організацією забезпечує 

будівництво  у відповідності з екологічними вимогами. 
Замовник забезпечує безаварійну роботу у відповідності 
з нормами і правилами охорони праці з врахуванням тех-
ніки безпеки, промислової санітарії і охорони навколиш-
нього середовища, за що несе відповідальність у вста-
новленому законом порядку.

4. Участь громадськості — ознайомлення громад-
ськості через засоби масової інформації з заявою про 
екологічні наслідки. Скарги та пропозиції приймають-
ся протягом 30 днів з моменту публікації, за адре-
сою: Київська вул. 10, Обухів, Київська обл., 08700 
тел. 04572 50246. Громадські слухання не проводились.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16

вісті звідусіль

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

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

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

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

п’ятницю та суботу
Зам. № 60117 

Загальний тираж за лютий 344 160

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

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

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

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 ЛюТого

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -8  -13 -4  -9 Черкаська -9  -14 -4  -9
Житомирська -8  -13 -4  -9 Кіровоградська -8  -13 -3  -8
Чернігівська -13  -18 -4  -9 Полтавська -13  -18 -3  -8
Сумська -8  -13 -4  -9 Дніпропетровська -7  -12 -2  -7
Закарпатська -2  -7 0  +5 Одеська -4  -9 -1  +4
Рівненська -8  -13 -4  -9 Миколаївська -4  -9 2  -3
Львівська -6  -11 -2  -7 Херсонська -2  -7 -2  +3
Івано -Франківська -7  -12 -2  -7 Запорізька -3  -8 -2  +3
Волинська -8  -13 -4  -9 Харківська -13  -18 -6  -11
Хмельницька -7  -12 -2  -7 Донецька -7  -12 -2  -7
Чернівецька -7  -12 -1  -6 Луганська -10  -15 -4  -9
Тернопільська -7  -12 -2  -7 Крим 0  -5 0  +5
Вінницька -8  -13 -3  -8 Київ -8  -10 -6  -8

Укргiдрометцентр

-4..-9
-7..-12 -4..-9

-8..-13

-3..-8
-8..-13

-2..+3
-4..-9

-3..-8
-11..-16

Європа розпочинається… із Дрогобича
Марія ЛАГІДНА 

для «Урядового кур’єра»

ТЕХНОЛОГІЇ САМОВРЯ-
ДУВАННЯ. громада цьо-
го міста на Львівщині  пере-
йшла на міжнародні стандар-
ти сталого розвитку.  Це озна-
чає, що тамтешня влада від-
крито й прозоро спілкується 
з громадянами за допомогою 
smart-технологій, розробле-
них і впроваджених місцеви-
ми IT-фахівцями.

Згадані технології й справ-
ді всеосяжні,  пояснює мене-
джер Програми РЄ «Децен-
тралізація і територіальна 
консолідація в Україні» ольга 
Шевчук. Налаштувавши пер-
сональний комп’ютер на одну 
з програм, кожний дрогоби-
чанин не виходячи з дому чи 
робочого місця і навіть пере-
буваючи у відрядженні може 

побачити онлайн, як голосу-
вали  депутати міськради за 
те чи те рішення,  почути по-
яснення народних обранців, 
чому вони так зробили, ви-
словивши і власну позицію з 
обговорюваного питання. 

Тут міститься докладна ін-
формація, що будують на 
міській землі за бюджетні гро-
ші, хто  виграв тендер і скіль-
ки коштів вже використа-
но. Можна переглянути мапи  
МАФів і зовнішньої рекла-
ми, дізнатися про конкурси 
мікропроектів, заявки на які  
може подати будь-хто. І, що 
дуже важливо, всі пропозиції 
містян оприлюднюють. Під-
тримали твою ідею земляки 
голосами — отримуй фінан-
сування й берися до роботи.

Усе це сприяло  налаго-
дженню зовсім інших, ніж ра-
ніше, відносин між керівни-

цтвом міста і громадою: лю-
ди повірили, що влада здат-
на стати їхнім партнером. 
Дух рівноправного партнер-
ства запанував не лише в ка-
бінетах управлінців, що на-
вчилися усміхатися, а й поза 
ними. Це відчутно поліпшило 
інвестиційний клімат.

Місцеві посадовці зізна-
ються, що їм не надто ком-
фортно, коли на відкрито-
му сайті вказано не лише їх-
ні заробітки, а й витрати сім’ї  
за відповідний період, бо са-
ме так кожен виборець за ба-
жанням перевірить, чи жи-
вуть вони за статками. Проте 
кажуть, що не може порушу-
вати міжнародні управлінські 
стандарти, за якими живе їх-
ня громада.

Зате згадану політику 
міськ ради  належно оцінили 
експерти Трансперенсі Інтер-

нешнл Україна, які торік пере-
ставили Дрогобич із 46-го від-
разу на 10-те місце в рейтин-
гу прозорості й відкритості. 
Найпоказовіше, що  розробки 
місцевих айтішників уже сер-
йозно зацікавили муніципалів 
з Німеччини та Польщі, які го-
тові придбати їх.

Досвід Дрогобицької міськ-
ради з упровадження smart-
технологій в управління міс-
том приніс авторам гідну пе-
ремогу в торішньому за-
гальноукраїнському конкур-
сі «Кращі практики місцево-
го самоврядування».  До ре-
чі, вітчизняний Мінрегіон най-
ближчим часом оголошує на-
ступне таке творче змагання. 
Переможців чекає більше, 
ніж матеріальне заохочення 
— всенародне (а Дрогобич — 
міжнародне!)  визнання і по-
шанування.  

У Вінниці показали 
інклюзивний спектакль

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

БЕЗ БАР’ЄРІВ. Повну залу глядачів в обласному академічному 
музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського зібрала ви-
става «Пори року або Yes, I can». У ній взяли участь люди с пору-
шенням руху, зору та слуху (зокрема учасники танцювальної студії, 
що діє при міському центрі реабілітації «гармонія»), а також профе-
сійний колектив школи танцю «Болеро» разом із хором міської шко-
ли №25. Загалом понад сто учасників долучилися до створення пер-
шого інклюзивного спектаклю. «Я щаслива, що ми всі тут зібралися. 
Найважливіше — бачити і чути один одного, навіть якщо ми говори-
мо жестами. У спектаклі ми з колективом хотіли показати, що мож-
на бачити і чути в будь-якому прояві. Сьогодні тут лунали вірші юрія 
Прокопенка, якому важко говорити, але він видав свою збірку віршів. 
олена Павлова їх читала з-за куліс, аби глядачі бачили, як вони зву-
чать мовою жестів. Дякуємо авторам ідеї Тетяні Чистяковій та Ірині 
Борзовій, усім, хто долучився до створення вистави. Вінниця — міс-
то, де можна рости і розносити добро по всій Україні», —  зазначила  
урядова уповноважена з питань прав людей з інвалідністю Раїса Па-
насюк. Виставу поставили як пітчинг від Британської ради. Для гля-
дачів танцювали вальс, танго, диско, сучасний танець, а також заспі-
вали пісню мовою жестів. Усі зібрані кошти з продажу квитків будуть 
спрямовані на придбання спеціальних візків для танців. 

Подорожувати містом 
допоможе комп’ютер

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

СЕРВІС. Відтепер навіть той, хто не має смартфона,  може планува-
ти свої поїздки Черкасами, не виходячи з дому. Сервіс відслідковуван-
ня руху транспорту MapaMagic презентував веб-версію свого додатку. 
Для того, аби скористатися сервісом достатньо перейти за відповідним 
посиланням та створити там обліковий запис, або скористатися своїм 
акаунтом у Facebook або Google. Всі налаштування, які були зроблені в 
мобільній версії, також доступні й у веб-версії. MapaMagic — проект для 
поліпшення транспортної системи Черкас, створений черкаськими про-
грамістами для спрощення користування громадським транспортом. 
Він доступний на мобільних системах iOS та Android. 

Мальовані «Кіборги» 
СУЧАСНА ІСТОРІЯ. У Львові презентували комікси про героїв

Христина ГОРОБЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Унікальний проект пре-
зентували під час зу-

стрічі із захисниками до-
нецького аеропорту. «Кі-
борги» —  це серія коміксів, 
створених на основі спога-
дів сучасних героїв про обо-
рону летовища.

«Коли чуєш розповіді за-
хисників, то розумієш, що 
це не історія однієї люди-
ни. Це історія країни, яку 
творять люди і жертвують 
усім, щоб країна змінилася. 
Так ми зрозуміли, що, ство-
ривши проект, зможемо до-
нести цю історію до людей, 
які ніколи не були на війні», 
— розповіла координатор 
ГО «Вірні традиціям» з по-
зивним «Док».

Захисник донецького 
аеро порту Володимир, по-
зивний «Воха», боєць 3-го 
окремого полку спеціаль-
ного призначення, був в  
аеропорту із самого почат-
ку. Розповідає, що став пер-
шим, хто здійснив постріл у 
бік супротивника і цим змі-
нив увесь перебіг подій. 

«Уночі 26 травня, о пер-
шій годині, пролунав сиг-
нал тривоги. У новий тер-
мінал зайшли терорис-
ти. На жаль, серед нас був 
зрадник — працівник  СБУ, 
який мав картку доступу до 
всіх дверей. Нас у терміналі 
було не більш як три десят-
ки. Після тривоги кілька на-
ших вийшли на дах старо-
го термінала. Я повинен був 
з’ясувати, хто заходив на 
дах нового термінала», — 
розповідає військовий. 

За словами Володими-
ра, чергування було непро-
стим, адже старий термі-
нал був на півтора повер-
ху нижче, ніж новий. Ні-
де було сховатися. Єдиним 
прихистком слугувала сті-
на заввишки 30—40 санти-
метрів. 

«З боку су-
противника на 
дах піднялося 
чотири десятки 
військових, які 
занесли вогнеме-
ти, що перебува-
ють на озброєн-
ні тільки в армії 
Російської Феде-
рації. Невдовзі до 
нас прислали до-
помогу на верто-
льотах. Я помітив, 
що з боку супро-
тивника піднялася 
людина і стала вес-
ти наш вертоліт, я 
запанікував і почав 
кричати, що його 
можуть збити. Усві-
домивши всю від-
повідальність свого 
вчинку, почав стрі-
ляти. А за мною й інші», — 
розповідає «Воха». 

Запеклий бій тривав чо-
тири дні. Згодом інструк-
тори-американці, які при-
літали в полк Володимира, 

сказали, що це була най-
краща спецоперація, адже 
за чотири дні бою в україн-
ців було двоє легкопоране-
них і не було жодного вби-
того. Терористи вели раху-
нок убитих на сотні. 

«Близько 400 
убитих і стільки 
само поранених», 
— констатує «Во-
ха».

На заході учас-
ники мали змогу 
побачити перший 
випуск «Кіборги: 
історія Трьох», 
який презенту-
вали ще під час 
Форуму видав-
ців у 2016 році, 
а також комікси 
«Кіборги. Поча-
ток» і «Кіборги. 
Незламні».

За словами 
організаторів, 
проект народ-
ний, захисни-

ки аеропорту самі долуча-
ються до створення комік-
сів, обирають певну історію, 
художників. Тож під час зу-
стрічі учасники мали змогу 
почути оповіді про оборону 
донецького аеропорту в різ-
ні періоди з уст героїв.
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