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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 23 квітня 2018 року
USD 2617.8455 EUR 3222.3060 RUB 4.2690 / AU 353042.64 AG 4501.39 PT 246862.83 PD 271208.79

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:
«Україну сприймають 
як невід’ємну частину 

вільного світу, спільного 
демократичного 
простору. Наші 

партнери з G7 атаку 
на Україну бачать як 
атаку на цей вільний 

демократичний світ».

Процедуру надання 
томоса розпочато 

АВТОКЕФАЛІЯ. Святий і Священний синод Вселенського па-
тріархату взяв до розгляду звернення Президента України до 
Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання томоса про 
автокефалію Православній церкві в Україні, постанову ВР на його 
підтримку, а також відповідні звернення ієрархів українських пра-
вославних церков. Синод ухвалив рішення про початок процедур, 
необхідних для надання автокефалії нашій Православній церкві. 
Буде відповідно проінформовано інші помісні православні церкви.

Заступник Глави АПУ Ростислав Павленко у Стамбулі особис-
то передав Його Всесвятості Вселенському патріарху Варфоло-
мію відповідне звернення Президента про надання томоса, а та-
кож постанову Верховної Ради про підтримку цього документа. 
Вселенський патріарх отримав і звернення ієрархів українських 
православних церков щодо надання томоса про автокефалію 
Православної церкви в Україні.

«Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для 
надання автокефалії Українській православній церкві», — так ла-
конічно відреагував на своїй сторінці у Твіттері Петро Порошенко.

7,672 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в українських підземних сховищах.  

З 14 по 21 квітня вони зросли на 2,1%
В ОЧІКУВАННІ ФІНАЛІВ. Наприкінці травня Київ стане 
столицею європейського клубного футболу

Мандри трофеїв

Міністр закордонних справ про виклики, спричинені 
гібридною російською агресією
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Українські дороги: шанс перестати бути 
американськими гірками
ІНФРАСТРУКТУРА. У 2018 році уряд планує ввести в експлуатацію 493 кілометри автошляхів 
та понад 3,5 кілометра мостів

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

«Дороги, які виглядають 
як американські гірки, 

— це не дороги Гройсмана. Це 
символ безгосподарності ми-
нулого. Як виглядають доро-
ги Гройсмана, ви можете по-
дивитися в Київській області, 

у Львівській області, можете 
подивитися на Одесу — Рені».  
Цю цитату Прем’єр-міністра 
не варто виривати з контек-
сту. Бо сказавши таке минулої 

п’ятниці  під час години запи-
тань до уряду у відповідь на за-
киди народних депутатів, Во-
лодимир Гройсман  додав: зго-
ден з тим, що обсяги зроблено-

го недостатні. Люди все ще їз-
дять поганими дорогами. Та як-
що цим питанням  опіку-
ватися як слід, то за 5 ро-
ків ситуація зміниться. 

РЕЙДЕРСТВО

Дедалі більшого поширення набуває 
новий вид земельного рейдерства: 
тепер агропідприємства захоплюють 
не озброєні особи у масках,  
а підкуплені державні реєстратори

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про реформування 
територіальних органів 
Державної фіскальної 
служби»

Кубки Ліги чемпіонів УЄФА подорожують з легкої руки амбасадорів Андрія Шевченка та Ії Андрущак
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ДОКУМЕНТИ

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

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

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу права вимоги  

за кредитними договорами, що укладені з фізичними особами, та дебіторської  
заборгованості ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «РЕАЛ БАНК» 

Номер лота: F69GL21600
F69GL21601

Коротка назва лота/номер кредитного  
договору:

Кредитний портфель у кількості 29 шт.
Дебіторська заборгованість у кількості 19 позицій

Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ
Посилання на перелік організаторів відкритих  
торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 24.05.2018 
Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в проміжок 

часу з 09.30 год. до 10.00 год.  
Автоматичне покрокове зниження ціни лота – роз-
починається в проміжок часу з 09.30 год. до 10.00 
год. та завершується в проміжок часу з 16.15 год. 
до 16.45 год. (загальна тривалість складає 6 годин 
45 хвилин); 
Етап подання цінових пропозицій – з 16.15 год. до 
17.00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин): 
– Період подання закритих цінових пропозицій –  
з 16.15 год. до 16.55 год. (загальна тривалість 
складає 10 хв.) 
– Період подання цінової пропозиції – з 16.25 год. 
до 17.00 год. (загальна тривалість складає  
5 хвилин)

Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні):

Посилання на оголошення про проведення  
аукціону, розміщене на веб-сайті Фонду
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/55- 
real-bank/36750-asset-sell-id-165995

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинува-
ченого Бєлоусова Михайла Миколайовича, 26.11.1964 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. Фруктова, 1-б), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 08 годині 45 хвилин 03.05.2018 p.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва за адресою: 
04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 19, під головуванням 
судді Бородія В. М.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, у залі 
судових засідань № 13, 03.05.2018 року о 14.30 годині від-
будеться підготовче судове засідання в кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Каширіна Алліка Вікторовича у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК 
України.

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

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

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

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження відносно Єжеля Ми-
хайла Броніславовича, 19.10.1952 р.н., обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликаєть-
ся Єжель Михайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., обвину-
вачений у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 4 ст. 364 КК України, яке відбудеться 5 травня 
2018 року о 15.00 год. у приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 
10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження бу-
де здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі су-
дових засідань №40, 2 травня 2018 року о 12.30 год. відбу-
деться розгляд кримінального провадження по обвинува-
ченню Жарка Сергія Олександровича, 19 січня 1982 року на-
родження, у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликаються сторона обвинувачен-
ня: обвинувачений Жарко Сергій Олександрович та захис-
ник Гавриленко Микола Кирилович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі: головуючого 
судді Каленяка Р. А., суддів Бойка В. М., Волошина С. В.

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: F11GL21815- F11GL21823
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 21.05.2018.

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/36731-asset-sell-id-165940

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: F11GL21843- F11GL21852
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 24.05.2018.

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/36732-asset-sell-id-165941

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: F11GL21855- F11GL21858
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 08.06.2018.

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/36742-asset-sell-id-165976

Втрачені свідоцтво  
на право власності на прогулянкове судно  

та свідоцтво про право плавання  
під державним прапором України на прогулянкове судно 

«Smokercraft» з бортовим реєстраційним  
номером UA 1101 KV, вважати недійсними.

Свідоцтво про право власності на житло – квартиру за 
адресою: м. Київ, вул. Мілютенка, буд. 30/12, кв. 203, вида-
не 19.03.1998р. відділом приватизації Ватутінської район-
ної держадміністрації на ім’я: Нагога Марини Григорівни, 
Сєрої Олени Іванівни, Сірого Григорія Миколайовича, На-
гога Вадима Андрійовича, вважати недійсним. 

Повістка про виклик в порядку спеціального судового провадження
У відповідності до вимог ст.ст. 297-1, 323 КПК України Мукачівський міськра-

йонний суд Закарпатської області викликає в судове засідання, яке проводиться у 
виді спеціального судового провадження, обвинуваченого Гецка Петра Івановича, 
01.01.1965 року народження, останнє відоме місце проживання: с. Кушниця, вул. 
Гірська, 55, Іршавський район Закарпатської області, за ч. 1 ст. 109 (в редакції Зако-
ну № 767-VII від 23.02.2014), ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), 
ч. 2 ст. 110 (в редакції Закону № 1183-VII від 08.04.2014), ч. 1 ст. 111 (в редакції За-
кону № 2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України.

Судове засідання відбудеться о 14 год. 00 хв. 2 травня 2018 року в приміщенні 
Мукачівського міськрайонного суду за адресою: Закарпатська область, м. Мукаче-
во, вул. Л.Толстого, 13«А»/25.

Суддя І.І. Котубей

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні

Підозрюваний Ткачук Василь Анатолійович, 14.02.1981 року народження, заре-
єстрований за адресою: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Челюскінців, буд. № 53, 
на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 27 квітня 
2018 року, 28 квітня 2018 року та 29 квітня 2018 року до каб. 306 слідчого відділу 
2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управ-
ління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, до старшого 
слідчого в ОВС Дейнеги Дениса Ігоровича за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. №33, для проведення слідчих та проце-
суальних дій за вашою участю як підозрюваного у кримінальному провадженні 
№12015050000000752 від 27.08.2015, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 
110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Указу Президента 
України від 18 червня 2004 року № 662

1. Внести до Указу Президента України від 18 червня 2004 року № 662 «Про День 
бухгалтера» такі зміни:

1) назву Указу викласти в такій редакції:
«Про День бухгалтера та аудитора»;
2) у тексті Указу слова «бухгалтерських служб», «День бухгалтера» замінити від-

повідно словами «бухгалтерських служб та аудиторів», «День бухгалтера та ауди-
тора».

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

м. Київ
20 квітня 2018 року
№103/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 18 квітня 2018 р. № 290 
Київ

Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
для організаційного, матеріально-технічного, 

інформаційного та іншого забезпечення 
діяльності Національної ради з питань 

розвитку науки і технологій
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-

стрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для організаційного, матеріально-технічного, інформаційного та іншого забезпечен-
ня діяльності Національної ради з питань розвитку науки і технологій, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 квітня 2018 р. № 290

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті  

для організаційного, матеріально-технічного, інформаційного та іншого 
забезпечення діяльності Національної ради з питань розвитку науки  

і технологій
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міні-
стрів України за програмою «Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та 
інше забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і 
технологій» (далі – бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Господарсько-фінансовий де-
партамент Секретаріату Кабінету Міністрів України.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою забезпечення виконання Націо-
нальною радою з питань розвитку науки і технологій (далі – Національна рада) її 
функцій щодо забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громад-

ськості, органів виконавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та 
реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; оплату оренди при-

міщень та відшкодування орендодавцю експлуатаційних витрат, пов’язаних з їх утри-
манням; оплату відряджень членів Національної ради, пов’язаних з проведенням за-
сідань Національної ради і засідань Наукового та Адміністративного комітетів Націо-
нальної ради; оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

2) придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпе-
чення діяльності Національної ради.

5. Спрямування бюджетних коштів на фінансування відряджень членів Національ-
ної ради, пов’язаних з проведенням засідань Національної ради і засідань Наукового 
та Адміністративного комітетів Національної ради, здійснюється на підставі:

рішень Голови Національної ради, яким за посадою є Прем’єр-міністр України – 
щодо проведення засідань Національної ради;

рішень голови Наукового комітету (у разі його відсутності – заступника голови) – 
щодо проведення засідань Наукового комітету Національної ради;

рішень голови Адміністративного комітету (у разі його відсутності – заступника 
голови) – щодо проведення засідань Адміністративного комітету Національної ради.

Відшкодування витрат, пов’язаних з відрядженнями членів Національної ради, 
здійснюється згідно з резолюцією Державного секретаря Кабінету Міністрів Укра-
їни (у разі його відсутності – заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів 
України, на якого буде покладено виконання його обов’язків) на підставі листів-звер-
нень голів Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради із зазначен-
ням строків відряджень членів Національної ради.

Витрати на відрядження членів Національної ради здійснюються з урахуванням 
вимог постанов Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та 
склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направ-
ляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю 
або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (Офіцій-
ний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488) та від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефек-
тивне використання державних коштів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, 
ст. 2739).

6. Результативні показники, що характеризують використання бюджетних коштів, 
визначаються в паспорті бюджетної програми.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в 
установленому законом порядку.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отри-
мані (створені) оборотні і необоротні активи, а також операції, пов’язані з викорис-
танням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Подання звіту про використання бюджетних коштів, а також контроль за цільо-
вим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюються в установлено-
му законодавством порядку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 квітня 2018 р. № 206-р 
Київ

Про внесення змін до фінансового плану 
державного підприємства «Національна 

атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» на 2018 рік

Внести зміни до фінансового плану державного підприємства «Національна атом-
на енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на 2018 рік, затвердженого розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 989, виклавши його в ре-
дакції, що додається до оригіналу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 4 квітня 2018 р. № 213-р 

Київ

Про погодження утворення міжрегіональних 
територіальних органів Державної служби 

морського та річкового транспорту
1. Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури і Державної служби 

морського та річкового транспорту щодо утворення міжрегіональних територіальних 
органів як структурних підрозділів апарату Служби за переліком згідно з додатком.

2. Державній службі морського та річкового транспорту забезпечити здійснення 
заходів, пов’язаних з виконанням пункту 1 цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 4 квітня 2018 р. № 213-р

ПЕРЕЛІК 
міжрегіональних територіальних органів Державної  

служби морського та річкового транспорту 
Чорноморсько-Азовське міжрегіональне управління Державної служби морсько-

го та річкового транспорту 
Чорноморське міжрегіональне управління Державної служби морського та річ-

кового транспорту
Верхньодніпровське міжрегіональне управління Державної служби морського та 

річкового транспорту
Нижньодніпровське міжрегіональне управління Державної служби морського та 

річкового транспорту
Подільсько-Карпатське міжрегіональне управління Державної служби морсько-

го та річкового транспорту

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 4 квітня 2018 р. № 215-р 

Київ

Про підписання Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республіки 

Молдова про повітряне сполучення
Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки 

Молдова про повітряне сполучення.
Уповноважити Голову Державної авіаційної служби Більчука Олександра Васильо-

вича підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 4 квітня 2018 р. № 216-р 

Київ

Про віднесення нерухомого майна до сфери 
управління Міністерства оборони

Віднести ігрову залу (другий та третій поверхи спального корпусу), котельню 
модульної, фізкультурний комплекс з басейном, зоокуток, спортивний майданчик 
(футбольне поле, тенісний майданчик), дитячий майданчик та огорожу, розташова-
ні за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, сільська рада Ци-
блівська, Козинські горби урочище, 1, до сфери управління Міністерства оборони.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, інформує 
про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні компоненти — корисні копа-

лини загальнодержавного значення) на Південно-Коломацькому родовищі. Метод розробки 
родовища — на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спо-
живання природний газ. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — фі-
лія ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування».

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, в межах спеціального дозволу 
запаси корисних копалин щодо Південно-Коломацького родовища обліковують на Держав-
ному балансі корисних копалин України).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні Південно-Коломацьке газоконденсатне родовище роз-

ташованена території Валківського району Харківської області в 3 км на південний захід від  
м. Валки.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ділянки надр  
43,56 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів вуглеводнів і забезпечення ресурсної бази вуглеводнів 

України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення потреб населення у 
послугах підприємства. Ужиті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишко-
вий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення 
та його здоров’я.

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

Південно-Коломацьке родовище знаходиться у східній частині північної прибортової зони 
ДДз і входить до складу структур Котелевсько-Березівсько-Кисівської групи антиклінальних 
піднять. За відкладами серпуховського ярусу нижнього карбону структура картується у вигля-
ді брахіантикліналі, яка ускладнена системою порушень. У межах об’єкта встановлена газо-
носність у горизонтах верхньосерпуховського під’ярусу нижнього карбону.

Родовище відкрито у 2007 році за результатами випробування в розвідувальній свердло-
вині № 31 з горизонту С-5 верхньосерпуховського під’ярусу нижнього карбону, під час дослі-
дження якого в інтервалах перфорації 5440-5452, 5464-5475 м (пласти С-51 та С-52) отрима-
но промисловий приплив газу, дебіт якого через 7,00 мм діафрагму склав 245,6 тис. м3/добу.

За час дії спеціального дозволу №2792 від 31.05.2006 р. на користування надрами з ме-
тою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, пробурено 4 роз-
відувальні свердловини, з них 2 — діючі свердловини №№ 31, 33, які розробляють поклад 
С-5. Свердловину № 32 ліквідовано за геологічними причинами, свердловина № 34 знахо-
диться у випробуванні.

У 2015 р. Товариство власним коштом виконало геолого-економічну оцінку Південно-Ко-
ломацького родовища та затвердило підраховані запаси вуглеводнів в ДКЗ України  (протокол  
№ 3496 від 23.12.2015 р.) в обязі:

газу — кат. С1 — 225 млн м3 (видобувних 219 млн м3); кат. С2 – 153 млн м3;
конденсату — кат. С1 — 4 тис. т (видобувних 1 тис. т); кат. С2 — 3 тис. т.
На даний час експлуатація на родовищі відбувається згідно з «Проектом промислової роз-

робки Південно-Коломацького газоконденсатного родовища», 2016 р.
Підготовка видобувної продукції родовища до подальшого транспортування здійснюється 

на УКПГ Коломацького ГКР, яку введено в експлуатацію у 1999 р.
Коломацька УКПГ належить до Краснокутського ЦВНГК ГПУ «Полтавагазвидобування» і 

призначена для вилучення з природного газу Коломацького і Південно-Коломацького родо-
вищ вуглеводневого конденсату і супутньопромислової води.

Процес підготовки на УКПГ включає:
- первинну сепарацію газу (сепаратор першого ступеня);
- сепарацію газу на установці НТС з отриманням холоду за рахунок дросель-ефекту (се-

паратор другого ступеня);
- відокремлення газового конденсату від супутньо-промислової води (блок дегазації кон-

денсату).
З УКПГ виходить газ, підготовлений відповідно до вимог державних стандартів, який тран-

спортують газопроводом-відводом до магістрального газопроводу  Шебелинка-Полтава-Ки-
їв.

Основні ускладнення під час експлуатації свердловин родовища виникають через нако-
пичення у привибійній зоні рідини, яка складається з пластової або технічної води та важких 
фракцій конденсату (як наслідок значного зниження пластового тиску і невисоких колектор-
ських властивостей). Невисокі дебіти газу також обумовлюють накопичення рідини на вибоях 
свердловин. На сьогодні одним із найефективніших методів видалення рідини з вибою зали-
шаються ПАР (поверхнево-активні речовини), які періодично закачуватимуть у свердловини.

У зв’язку з низькою швидкістю руху газу у стовбурі свердловин і низькою температурою 
його на усті, а також через велику протяжність шлейфів, робота свердловин може ускладню-
ватися утворенням гідратів у стволі та шлейфі в основному в осінньо-зимовий період. З ме-
тою попередження гідратоутворення передбачається подача до свердловин інгібітору гідра-
тоутворення (метанолу тощо) через інгібіторопровід.

У процесі подальшої експлуатації свердловин родовища своєчасно здійснюватиметься 
контроль їхнього технічного стану шляхом періодичного шаблонування НКТ та їхня ревізія, 
дебітометрія та термоконтроль, ревізія ФА і засувок, та за необхідності їхні заміни.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
У межах Південно-Коломацького родовища, території й об’єкти природо-заповідного 

фонду відсутні, згідно з листом Департаменту екології та природних ресурсів Харківської об-
ласної державної адміністрації.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за технічною альтернативою 2 відсутні 

через відсутність технічної альтернативи 2.
щодо територіальної альтернативи 1
У процесі виробничої діяльності дотримуватися погоджених і відведених меж територій.
щодо територіальної альтернативи 2
Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за територіальною альтернативою 2 

відсутні через відсутність територіальної альтернативи.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтернативами: 
На родовищі використовують закриту систему збору, очищення, розподілу вуглеводнів, 

що відповідає сучасним вимогам. Наявність розроблених у встановленому порядку ПЛАСів, 
розробка та виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень для забез-
печення надійної безаварійної роботи промислових споруд. Проведення контрольно-аналі-
тичних досліджень стану атмосферного повітря, підземних вод. Ведеться первинний облік 
відходів та їхня передача спеціалізованим підприємствам. Персонал виробничих майданчи-
ків Південно-Коломацького газоконденсатного родовища періодично проходить  навчання й 
атестацію з правил експлуатації обладнання, безпеки робіт, пожежної безпеки й охорони на-
вколишнього середовища.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка та захист території щодо технічної альтернативи непередба-

чаються через відсутність технічної альтернативи 2
щодо територіальної альтернативи 1
Експлуатаційні об’єкти знаходяться на територіях, погоджених у встановленому порядку.
щодо територіальної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка та захист території щодо територіальної альтернативи 2 не-

передбачаються через відсутність територіальної альтернативи 2.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Охорона надр і навколишнього середовища в процесі спорудження та облаштування 

свердловин, а також забезпечення екологічної безпеки на всіх етапах планованої діяльнос-
ті, є одними з основних принципів ПАТ «Укргазвидобування» під час виробничого процесу.

Джерелом забруднення навколишнього середовища (НС) є виробничі процеси, пов’язані з 
бурінням свердловин з метою експлуатаційної дорозвідки родовища.

Порушення технологічного режиму, некомплектність промислового обладнання, робота 
транспортних засобів, спалювання газу та конденсату в факелах – все це приводить до ви-
тікань і викидів шкідливих для навколишнього середовища речовин: скидання неочищених 
стічних вод, викиди в атмосферу таких токсичних речовин, як вуглеводні, пари метану, окис 
вуглецю, оксидів азоту, сірки.

Тому  природоохоронні заходи під час видобування направлені на запобігання або істотне 
зниження забруднення навколишнього середовища. 

Буде передбачено виконання комплексу робіт із буріння й освоєння свердловин, а також 
проведення заходів щодо спостереження та контролю за охороною надр і навколишнього се-
редовища. 

Конкретні технічні рішення розробляють безпосередньо в проектах з будівництва кожної 
свердловини — у повній відповідності до законодавства України. 

Клімат і мікроклімат: процес видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні 
компоненти — корисні копалини загальнодержавного значення) на Південно-Коломацькому 
родовищі, розробка родовища не є діяльністю, що супроводжується значними виділеннями 
тепла, вологи, газів, які мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть впли-
нути на клімат і мікроклімат у прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: 
з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, очікуваний вплив характеризується 

як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визна-
чений у грошовому еквіваленті, розраховується згідно зі ставкою податку за викиди в атмос-
ферне повітря окремих забруднювальних речовин стаціонарними джерелами забруднення 
(п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: Гідрографічна мережа Південно-Коломацького родовища представ-
лена річками Орчик, Коломак, Шляхова, Чутовка, Івани, Черемушна та невеликими водосхо-
вищами. Охорона водного середовища передбачає: дотримання основ водного законодав-
ства та нормативних документів у сфері використання й охорони водних ресурсів; вжиття за-
ходів для запобігання потрапляння та ліквідації стічних вод і забруднювальних речовин у по-
верхневі та ґрунтові води, а також горизонти підземних вод; суворе дотримання вимог що-
до будівництва й експлуатації водозаборів підземних вод; застосування бурових розчинів без 
шкідливих для питної води речовин; обсаджування інтервалів залягання горизонтів з пит-
ною водою декількома колонами з обов’язковим цементуванням заколонного і міжколон-
ного простору.

Вплив на ґрунт і земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних робіт (розроб-
ка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших  властивостей ґрунтів).Можли-
вим джерелом забруднення можуть стати  забруднення паливно-мастильними матеріалами, 
технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація ризиків досягається шля-
хом ретельного управління діяльністю, гарантуванням безпечного поводження зі шкідливими 
речовинами. Після завершення будівництва свердловини і демонтажу бурового обладнання 
проводитиметься рекультивація землі, що включає такі види робіт: нейтралізацію хімреаген-
тів, технічну рекультивацію та біологічну рекультивацію. 

Природно-заповідний фонд: в межах Південно-Коломацького родовища території й 
об’єкти природо-заповідного фонду відсутні, згідно з листом Департаменту екології та при-
родних ресурсів Харківської ОДА.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного 

покриву мінімальні або відсутні; передбачено заходи, направлені на зменшення можливих ри-
зиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин 
в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризується як еко-
логічно допустимий.

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення на-
вколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуа-
тації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культур-
ного ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону 
України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний склад від-
ходів визначають на місцях, у міру їхнього утворення відповідно до вимог чинних законодав-
чих норм і актів).

щодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля щодо технічної альтернативи 2 

відсутні через відсутність технічної альтернативи.
щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля щодо територіальної альтернати-
ви 1 можливі на території ведення господарської діяльності у Валківському районі, а саме, під 
час експлуатації стаціонарного обладнання, машин і механізмів.

щодо територіальної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля щодо територіальної альтернати-

ви 2 відсутні через відсутність територіальної альтернативи 2.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності й 

об’єктів, які можуть значно впливати на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (за-
значити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  
планована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності й об’єктів, які 
можуть впливати на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою дета-
лізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик планованої діяльності;
- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря;
поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище;
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уникнення, змен-

шення усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) ком-
пенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обговорень.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості: 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може значно впливати на довкілля і, от-

же, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на до-
вкілля».

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

вої інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордон-
ного впливу, іншої інформації;

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

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планова-
ної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

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

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля й отримання рішення про провадження планованої діяльності.

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

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження та 
пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні та пропозиції, слід вказати унікальний реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить про-
цес реєстрації та розгляду зауважень та пропозицій. 

У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості їх буде розміщено в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох ро-
бочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм під-
писом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частко-
во або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це включають до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої діяльності буде спеціальний дозвіл на користуван-
ня надрами з метою видобування вуглеводнів Південно-Коломацького родовища, що видає 
Держгеонадра України.

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, необхідно надсилати до відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та 
природних ресурсів України:

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

вкілля Мінприроди України.

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

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 22016080000000022 (номер справи 
1-кп/243/104/2018) за обвинуваченням Бороніна Юрія Юрійовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  Мірошниченко Л. Є. викликає обвинуваче-
ного Бороніна Юрія Юрійовича, 14.10.1980 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: Запорізь-
ка обл., смт Новомиколаївка, вул. Пролетарська, 7, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 2 травня 
2018 року о 13 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибу-
де за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому глава-
ми 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 22014000000000360 (номер справи 
1-кп/243/866/2017) за обвинуваченням Дикого Дмитра Вікторовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  Мірошниченко Л. Є. викликає обвинуваче-
ного Дикого Дмитра Вікторовича, 13.10.1971 року народження, який зареєстрований та проживає за адре-
сою: м. Слов’янськ, вул. Свободи, 31, кв. 35, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 2 травня 2018 
року о 13 годині 15 хвилин у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибу-
де за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вжи-
ває заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому глава-
ми 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

В Ірпінський міський суд Київської області на 22.05.2018 р. 
о 10 год. 00 хв. (справа № 367/7052/17) викликається Дудирі-
на Світлана Борисівна по цивільній справі за позовом Пустово-
го Володимира Володимировича до Фізичної особи-підприємця 
Дудиріної Світлани Борисівни про зобов’язання повернути при-
міщення та стягнення заборгованості.

У разі неявки Дудиріної Світлани Борисівни (Київська обл., 
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7) справа буде розглядатися в її від-
сутність.

Суддя Л. П. Саранюк

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі 
№826/3389/18 за позовом ЖБК «Річковик-2» до НКРЕКП, треті 
особи: Блащук Ж. Г., Блащук В.Ю., ПАТ «Київенерго», про визна-
ння незаконною і нечинною постанови НКРЕКП від 28.12.2017 
№ 1526 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її ви-
робництво, транспортування, постачання для потреб населен-
ня ПАТ «Київенерго», підготовче засідання у якій призначено на 
17.05.2018 р. о 09.00 год. у приміщенні Окружного адміністра-
тивного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Пе-
тра, 8, корпус 1, зал судових засідань № 37.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Антілогов Олексій Євгенович, 01.01.1974 року народження, зареє-
стрований: м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, буд. 9, кв. 76, відповідно до вимог 297-
5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 03.05.2018 року 
о 16 годині 30 хвилин, до зали судових засідань № 107 Приморського районного су-
ду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засідан-
ні як обвинувачений.

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

Суддя Пислар В. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне 
провадження 1-кп/219/185/2018 за обвинуваченням відносно 
Жаданова Владислава Володимировича за скоєння криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст.ст. 209 ч. 1, 366 ч. 1 
КК України.

Обвинувачений у справі Жаданов Владислав Володимиро-
вич, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Воїнська, 9/2, викликається на 27.04.2018 року о 14.30 го-
дині до суду, каб. № 306, для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Павленко О.М.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Квасник 
Ганну Василівну як обвинувачену в кримінальному провадженні  
№ 296/8511/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, 
під головуванням судді Покатілова О. Б. у судове засідання, що 
відбудеться 4 травня 2018 року о 14.10 год. у приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Грибань Оксана Леонідівна, 25.09.1977 р. н., уродженка с. Преображенка Оріхів-
ського району Запорізької області, зареєстрована за адресою: Донецька область, с. Костянтинівка 
Мар’їнського району, вул. Кірова, буд. 54, кв. 98, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам 
необхідно з’явитися 27.04.2018 у період часу з 09 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв до слідчого відділу 2 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, до слідчо-
го Ліпари Д. Р. для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручен-
ня Вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримі-
нальному провадженні № 22014050000000391 від 07.11.2014 за ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку 
ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудового розслідування. 
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Видобуванням питних підземних вод (питні підземні води  — корис-

ні копалини загальнодержавного значення)  Шебелинського родовища 
для забезпечення господарсько-питних і виробничих потреб Шебелин-
ського відділення з переробки газового конденсату та нафти (ВПГКН). 
Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія 
Управління з переробки газу та газового конденсату (УПГГК) ПАТ «Укр-
газвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу запаси корисних копалин щодо Шебелинсько-
го родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин 
України).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні Шебелинське родовище розташо-
ване в межах Балаклійського району Харківської області, поблизу смт 
Андріївка, в долині р. Сіверський Донець.

Водозабір Шебелинського родовища складається з 10 свердловин, 
розташованих на трьох ділянках.

Ділянка № 1 знаходиться у південній частині смт Андріївка на ліво-
му березі р. Сіверський Донець і має шість свердловин (№№ 1 — 6), 
що експлуатують водоносний горизонт у тріщинуватій зоні мергельно-
крейдових відкладів верхньої крейди. Глибина свердловин 77 — 105 м. 

Ділянка № 2 із двома свердловинами глибиною 40 м (№№ 7, 8) зна-
ходиться за межами смт Андріївка на південний схід від території Ше-
белинського ВПГКН.

Ділянка № 3 із двома свердловинами глибиною 35 м (№№ 9, 10) – 
в північній частині смт Андріївка. На ділянках №№ 2, 3 експлуатується 
водоносний комплекс у відкладах обухівської та межигірської світ па-
леогену. 

Свердловини №№ 1 — 6 були пробурені спеціалізованим трестом 
«Укрбурвод» у різні роки у період з 1959 по 1972, свердловини №№ 7 
— 10 пробурені ВДО «Південукргеологія» в 1991—1992 роках. 

Мета водокористування – господарчо-питні, виробничі та протипо-
жежні потреби Шебелинського ВПГКН.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Видобування корисних копалин (питних підземних вод) забезпечить 

потреби  Шебелинського ВПГКН у господарчо-питній, виробничій та 
протипожежній воді. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва то-
що)

У геотектонічному відношенні Шебелинське родовище питних під-
земних вод розташоване в межах південно-східної частини Дніпров-
сько-Донецької западини, в зоні зчленування її з Донецькою складча-
тою спорудою. Водозабір Шебелинського родовища складається з де-
сяти свердловин, розташованих на трьох ділянках. 

Експлуатаційні запаси питних підземних вод – 478 м3/добу.
Річна продуктивність підприємства з видобування експлуатаційних 

запасів становить – 174,6 тис. м3.
6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-

тивами: 
щодо технічної альтернативи 1
Дотримання зон санітарної охорони водозаборів, які складаються з 

трьох поясів, використання вод з тією метою, для якої вони передба-
чені, контроль встановленого режиму експлуатації свердловин, дотри-
мання об’ємів видобування прісних вод у межах, допустимих дозволом 
на спеціальне водокористування. Дотримання вимог раціонального ви-
користання природних ресурсів та охорони надр.

щодо технічної альтернативи 2
Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за технічною аль-

тернативою 2 відсутні через відсутність технічної альтернативи 2.
щодо територіальної альтернативи 1
У процесі ведення виробничої діяльності дотримуватися погоджених 

і відведених меж територій і меж зон санітарної охорони водозаборів.
щодо територіальної альтернативи 2

Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за територіаль-
ною альтернативою 2 відсутні через відсутність територіальної альтер-
нативи.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: 

На родовищі використовують закриту систему збору, очищення, роз-
поділу води, що відповідає сучасним вимогам. Підземні насосні станції 
побудовані відповідно до технічної документації та задовольняють умо-
вам, які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. 
Інженерна підготовка та захист території здійснюються відповідно до 
існуючої інфраструктури.

У зв’язку з тим, що розширення площі ділянки родовища підземних 
вод та меж не планується, додаткова еколого-інженерна підготовка та 
захист території не потрібні.

щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка та захист території щодо технічної 

альтернативи не передбачаються через відсутність технічної альтерна-
тиви 2.

щодо територіальної альтернативи 1
Експлуатаційні об’єкти знаходяться на територіях, погоджених у 

встановленому порядку. Зони санітарної охорони водозаборів витри-
мані.

щодо територіальної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка та захист території щодо територіаль-

ної альтернативи 2 не передбачаються через відсутність територіаль-
ної альтернативи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
атмосферне повітря: вплив відсутній;
водне середовище: можливий ризик виснаження водоносних гори-

зонтів;
вплив на ґрунт і земельні ресурси:  існуючі водозабори, зони санітар-

ної охорони знаходяться у гарному стані;
рослинний, тваринний світ: вплив під час експлуатації родовища не 

очікується, водозабори існуючі;
клімат і мікроклімат: вплив відсутній;
навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-

чиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умови 
комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, 
історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного 
ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зонах санітар-
ної охорони: відсутні.

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля  (у тому числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може за-
знати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених дер-
жав): 

підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 
немає.

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

відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року до звіту з оцінки впливу на 
довкілля будуть включені з достатньою деталізацією такі планові по-
казники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на поверхневі та підземні води;
- гідрогеологічні розрахунки допустимого зниження для оцінки мож-

ливого ризику виснаження водоносних горизонтів;
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведен-

ня, уникнення, зменшення усунення можливого негативного впливу на 
довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть під час громадських обго-
ворень.

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

Планована діяльність суб’єктом господарювання може значно впли-
вати на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з За-
коном України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

вкілля;
2) проведення громадських обговорень планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкіл-

ля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонно-
го впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

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

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля й отримання рішення про провадження пла-
нованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можли-
вості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії об-
говорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 
громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні та пропозиції, слід вказати унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реє-
страції та розгляду зауважень та пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості їх бу-
де розміщено у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та переда-
но суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхньо-
го отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм під-
писом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхили-
ти зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі громад-
ського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Деталь-
ну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення щодо провадження планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням щодо провадження даної 

планованої діяльності буде спеціальний дозвіл на користування надра-
ми з метою видобування питних підземних вод Шебелинського родо-
вища (ділянки №№ 1, 2, 3), що надає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу 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, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
(код ЄДРПОУ 31088991)

ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 9 квітня 2018 року прийнято рішення про відновлення інформації про власни-
ків іменних цінних паперів: 

Випуск іменних цінних паперів, інформація про власників яких відновлюється
Вид/характеристика/серія, різновид,  
тип цінних паперів

Акції прості іменні

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
— дата реєстрації
— реєстраційний номер випуску
— орган, що видав свідоцтво

28 грудня 2010 року
1236/1/10
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(дата видачі свідоцтва 17 серпня 2012 року).

Міжнародний ідентифікаційний номер  
цінних паперів (ISIN)

UA4000198170

Реквізити особи, що відновлює реєстр
Повне найменування Приватне акціонерне товариство «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Скорочене найменування ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Код ЄДРПОУ 31088991
Місцезнаходження згідно з реєстраційними  
документами юридичної особи

02002, м. Київ, вул. Степана Сагайдака, 101

Адреса для поштових повідомлень 02002, м. Київ, вул. Степана Сагайдака, 101
Телефон, факс (044) 517-03-33

Строк, протягом якого приймаються документи для відновлення інформації про власників іменних цін-
них паперів (реєстру власників іменних цінних паперів), становить 30 (тридцять) днів з дня публікації у від-
повідних друкованих виданнях в порядку, встановленому Порядком, затвердженим рішенням НКЦПФР 
№805 від 24 червня 2014 року. Датою публікації вважати найбільш пізню з дат, в якій буде оприлюднено 
відповідне повідомлення у різних виданнях.

Після закінчення визначеного у публікації строку буде складено акт про встановлення переліку власни-
ків іменних цінних паперів випуску емітента.

З питань щодо подання інформації про власників звертатись за вищевказаною адресою.
Директор
ПрАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»                                   С. В. Луненко

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/7339/15-к 
стосовно Галімуліна Володимира Юрійовича, 5 липня 1973 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, яке здій-
снюється за відсутності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович зареє-
стрований за адресою: Луганська область, місто Привілля, 
вул. Чапаєва, буд. 6.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Галімуліна Во-
лодимира Юрійовича в судовий розгляд, який відбудеться 
03.05.2018 року о 09.00 годині в залі судових засідань Лиси-
чанського міського суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися колегією 
суддів у складі: головуючої судді Старікової М. М., суддів  
Березіна А. Г., Фастовця В. М.

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-

нецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне прова-
дження № 42015050000000443 (справа № 1-кп/243/43/2018) 
за обвинуваченням Морозова Павла Павловича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Слов’янський міськрайонний суд викли-
кає обвинуваченого Морозова Павла Павловича, який зареє-
стрований за адресою: вул. Жукова, б. 18, кв. 35, м. Горлівка 
Донецької області, у судове засідання, яке відбудеться 2 трав-
ня 2018 року о 09.00 год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, перед-
баченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик обвинуваченої до суду
Димитровський міський суд Донецької області повідо-

мляє, що в суд викликається обвинувачена Барсукова Оль-
га Іванівна, 25.04.1964 р.н., до Димитровського міського су-
ду Донецької області 2 травня 2018 року на 13.00 год. за 
адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 
73, для участі в судовому засіданні з розгляду кримінально-
го провадження за обвинуваченням Барсукової О. І. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Також суд повідомляє, що 20 квітня 2018 року Димитров-
ським міським судом Донецької області постановлено ухва-
лу про призначення судового розгляду кримінального про-
вадження за обвинуваченням Барсукової Ольги Іванівни у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватися за відсутності обвинуваченої в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Суддя О. А. Рибкін

Повістка про виклик
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-

нецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне прова-
дження № 4201505000000045 (справа № 1-кп/243/42/2018) 
за обвинуваченням Протасова Аркадія Сергійовича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Слов’янський міськрайонний суд викли-
кає обвинуваченого Протасова Аркадія Сергійовича, який за-
реєстрований за адресою: вул. 60 років СРСР, 63/29, м. Гор-
лівка Донецької області, у судове засідання, яке відбудеться 2 
травня 2018 року о 08.30 год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, перед-
баченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко
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Київ +8  +10 +20  +22
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Дитина 
має творити щодня

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ФЕСТИВАЛЬ. У Вінницькому обласному краєзнавчому му-
зеї відкрилася виставка робіт учасників обласного фестивалю 
творчості і талантів дітей та молоді з функціональними обмежен-
нями «Повір у себе». Свої праці на огляд представили 115 учас-
ників віком 7—35 років, які є переможцями районних та міських 
відбіркових конкурсів, а також вихованці центрів соціально-пси-
хологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обме-
женнями. Загалом у залах музею вони розмістили понад 500 ро-
біт. Це твори образотворчого і декоративно-прикладного мис-
тецтва, композиції з використанням природного матеріалу, пле-
тені та шиті іграшки тощо. «Фестиваль щороку збирає тих, хто 
прагне знайти себе, він став місцем, куди приходять друзі. Над-
звичайно приємно, що представлені всі райони й міста облас-
ті, центри соціально-психологічної реабілітації», — зазначила під 
час відкриття заходу директор департаменту соціальної та мо-
лодіжної політики облдержадміністрації Наталя Заболотна.

Кросмени змагалися 
на батьківщині 
Володимира Куца

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СПОРТ. У селі Олексине поблизу Тростянця на Сумщині від-
булися легкоатлетичні змагання із кросу на честь видатного 
земляка, українського стаєра, дворазового олімпійського чем-
піона Володимира Куца. У турнірі взяли участь понад 100 юних 
атлетів 11—17 років, а також представники клубу ветеранів — 
любителів бігу. Перед початком змагань присутні вшанували 
пам’ять Володимира Куца, поклавши квіти до меморіального 
знака, встановленого на будинку, в якому він народився і меш-
кав школярем. До слова, легкоатлетична траса пролягала се-
лом поряд з обійстям земляка. Спортсмени 11 команд розігра-
ли 5 комплектів нагород на різних дистанціях. Переможці одер-
жали грамоти, подарунки, інші відзнаки, а ще — незабутні вра-
ження від участі в турнірі на честь іменитого легкоатлета.
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На Херсонщині відновлюють популяцію фазанів
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

ФАУНА. 79 фазанів випус-
тили у Вербівське мисливське 
угіддя Нижньосірогозького 
району Херсонської області 
місцеві мисливці. Птахів ви-
ростили у фермерському гос-
подарстві «Козаче». А в дикій 
природі, за словами експер-
тів, їхня популяція уже за рік 
зросте вчетверо. 

Розвести фазанів для від-
новлення популяції вирішив 

бригадир вербівських мис-
ливців голова фермерсько-
го господарства «Магнолія» 
Микола Дудка. Для цього 
придбали яйця, з яких в інку-
баторі вилупилися пташеня-
та. Вони росли під наглядом 
фахівців.

Як розповів голова фер-
мерського господарства «Ко-
заче» Василь Дудка, вольєр-
не вирощування цих птахів 
— справа копітка, потребує 
чималих фінансових витрат. 
Але саме так фазани набира-

ються сил, щоб вижити в при-
родних умовах. За статисти-
кою, лише 10% птахів, яких 
випустили в природу, стають 
об’єктами полювання і здо-
биччю мисливців. Усі інші жи-
вуть і розмножуються у при-
родних умовах. 

Ініціатор екологічної ак-
ції Микола Дудка зазначив, 
що чимало місцевих осеред-
ків Українського товариства 
мисливців та рибалок випус-
кають з вольєрів у вільне про-
живання в природних умо-

вах фазанів. Так користува-
чі мисливських угідь відтво-
рюють різноманіття фауни 
краю, збільшуючи кількість 
цих красивих яскраво за-
барвлених птахів, яких спра-
ведливо називають королів-
ськими. 

Фазан належить до цінних 
мисливсько-промислових ви-
дів. Мисливці вважають по-
лювання на фазана трофей-
ним, бо треба бути вправним 
стрільцем, щоб влучити в цьо-
го птаха.

Брама, що відкриває серця
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

АВАНСЦЕНА. Театраль-
ний фестиваль «Відкрита 
брама» зібрав у Рівному та-
лановиті аматорські колек-
тиви. Для всіх його учасни-
ків театр — не просто хо-
бі чи колоритна сторінка по-
всякденного життя, а стиль і 
спосіб життя. Окремі з них, 
як театр особливих дітей 
«Намисто», вперше вине-
сли свої творіння на широ-

кий суд глядачів і одразу ж 
зірвали овації небайдужих 
глядачів. А хіба можна бу-
ти байдужим, коли бачиш, 
з якою непідкупною щиріс-
тю віддаються грі діти з об-
меженими можливостями? 
П’єса Олександра Гавроша 
«Ромео і Жасмин» про ро-
мантичну історію стосунків 
врятованої Чаплі та хазяй-
ського Собаки наче створе-
на для його акторів: профе-
сійним, здається, складно 
бути такими справжніми.

Молодіжний народний те-
атр імені Атталії Гаврюшенко 
(актриси, яка створила його і, 
на жаль, відійшла у вічність) 
цього року відзначає півсто-
ліття. Мені випала честь зна-
ти цю талановиту і мудру жін-
ку. «Той театральний вірус, 
який прищепила нам Атта-
лія Гаврюшенко, невиліков-
ний, — каже режисер театру 
Олена Гордійчук. — Як і ба-
гато колег, я прийшла до те-
атру студенткою, а залиши-
лася тут назавжди. Тепер тут 

грає мій син, скоро, сподіва-
юся, прийдуть онуки». 

«Сонях», «Арлекіно», 
«Маленький принц», «Від 
ліхтаря» — це лише непо-
вний перелік аматорських 
театрів, у яких об’єднані лю-
ди, що несуть іншим добро. 
Фестиваль «Відкрита бра-
ма», поза сумнівом, відкриє 
назустріч йому наші серця. 
Рівняни щовечора поспіша-
ють на безкоштовні, до ре-
чі, побачення з колоритними 
унікальними виставами.

Юна художниця з Чугуєва підкорила Париж
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

НАШІ ТАЛАНТИ. У конкур-
сі «Намалюй мені світ», який 
нещодавно зібрав у столиці 
Франції понад 2 тисячі юних 
учасників із 30 країн, пере-
могу здобула учениця Чугуїв-
ської дитячої художньої шко-
ли ім. І. Рєпіна Ірина Шевчен-
ко. Вона представляла Хар-
ківщину з роботою «Війна та 
мир». Дівчина стала однією з 
найкращих серед 50 юних ху-
дожників, перемігши у стар-
шій віковій категорії 13—16 
років. 

Уже другий рік Ірина ча-
рівним пензлем підкорює Па-
риж. Торік 14-річна дівчина у 

столиці Франції на інтернаці-
ональній виставці «Діти про-
ти війни» виборола І місце і 
стала лауреатом I ступеня та 
отримала медаль за перемо-
гу в цьому конкурсі. 

Попри юний вік Ірина Шев-
ченко — лауреат багатьох 
міжнародних виставок-кон-
курсів за перемоги, здобуті 
у Франції, Словаччині, Італії, 
чим значною мірою завдячує 
своєму вчителеві — директо-
рові ЧДХШ ім. І Рєпіна, чле-
нові Національної спілки ху-
дожників України та Міжна-
родної асоціації художників 
в Америці, лауреатові міжна-
родних виставок та пленерів 
Володимирові Непомнящому, 
чиє ім’я внесено до європей-

ської Золотої книги Пошани 
у Франції за досягнення Euro 
Arts Competitions.

Цьогорічний міжнародний 
конкурс у Парижі проходив 
за підтримки сенатора Фран-
ції Христофа Фрасси, Посоль-
ства Франції у Грузії, Посла 
миру від ЮНЕСКО, провід-
них художників Франції, Ні-
меччини, Грузії, Естонії та ін-
ших країн.

Захід, розповіли у дитячій 
художній школі, був присвя-
чений дню закінчення Другої 
світової війни у Європі. На-
ших талановитих молодих ху-
дожників запросили у трав-
ні на церемонію нагороджен-
ня, яка проходитиме у Люк-
сембурзькому палаці Сенату 
Французької Республіки. Там 
вони отримають золоті медалі 
переможців, почесні дипломи 
та каталоги виставки. 

Ірина Шевченко і її робота 
«Війна та мир»


