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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 10 травня 2018 року
USD 2621.9038 EUR 3112.1998 RUB 4.1613 / AU 343482.51 AG 4303.86 PT 236233.53 PD 252489.34

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

ОТРУЄННЯ дОкУмеНТи

3Столичні фахівці досі 
визначають склад речовини, 
що вклала на лікарняні 
ліжка понад півсотні учнів 
і вчителів черкаської школи

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Концепції розвитку 
цифрової економіки та суспільства України 
на 2018—2020 роки та затвердження 
плану заходів щодо її реалізації»
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Федеральний канцлер Німеччини про вірність держав 
нормандського формату своїм зобов’язанням 

ЦиТАТА дНЯ

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ:

ЦиФРА дНЯ

50 млн доларів 
додатково спрямує уряд Австралії 

на підтримку розслідування катастрофи 
авіарейсу MH17 над донецькою 

областю в липні 2014 року 

«Врегулювання 
міжнародних конфліктів 

потребує багато часу, 
та ми й надалі 

докладатимемо зусиль 
для збереження 

територіальної цілісності 
й суверенітету України».

2

5

З тіньовою приватизацією буде покінчено
ЗАСІдАННЯ кАБІНеТУ мІНІСТРІВ. Уряд ухвалив рішення, важливі для інвесторів, 
підприємців і міжнародного іміджу країни

 Оксана МАЛОЛЄТКОВА, 
«Урядовий кур’єр»

Спливає час, коли корупці-
онери у власних інтересах 

використовували державні під-
приємства, приховуючи їх від 

приватизації та кладучи потім 
до своїх кишень сотні мільйонів 
гривень. Про це вчора на засі-
данні уряду заявив його очіль-
ник Володимир Гройсман. І під-
креслив, що Кабміну не по до-
розі з такими, тому напрацьо-

вано рішення, які дадуть змо-
гу залучати інвесторів в укра-
їнську економіку, модернізу-
вати підприємства, створювати 
на них робочі місця.

«Українське законодавство 
одне з найкращих у Європі. У 

ньому є норми, як в англійсько-
му праві, а це додаткові гаран-
тії для інвестора, що добре. Але 
Україна також має остаточ-
но сформувати антикорупцій-
ну інфраструктуру, щоб ка-
рати тих, кому байдуже до за-

конів. Залишилося останнє — 
створити антикорупційний суд. 
Сподіваюся, депутати зроблять 
це найближчими наступними 
пленарними тижнями, 
тобто до 1 червня», — за-
значив Прем’єр. 2

Запит на правду

ВЛАдА І ГРОмАдА. Сьома річниця чинності Закону про «Доступ 
до публічної інформації» припала на Тиждень відкритого уряду 

Перша компенсація 
за анексію

ПРЕЦЕДЕНТ. Третейський суд у Гаазі постановив, що Росій-
ська Федерація має відшкодувати матеріальні збитки кільком 
українським компаніям, завдані окупантами через анексію Кри-
му. Ідеться про 159 мільйонів доларів. Як зазначено в ухвалі су-
ду, Росія відповідальна за порушення прав українських інвесто-
рів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Воло-
димир Путін підписав указ про анексію Криму. Таке рішення, на-
голошує УНІАН, стало першим в історії, за яким Росію змушують 
виплатити компенсацію внаслідок саме анексії. Позов до Росії по-
давали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. 

Третейський суд підтвердив свою юрисдикцію у справах про 
майнові відносини в Криму влітку 2017 року. Росія рішення не 
визнала, після чого почала ігнорувати розгляд справи. У суді 
нагадують, що після проведення слухання по суті спору з 5 до 
6 жовтня 2017 року склад арбітражу запросив сторони нада-
ти додаткові письмові пояснення. 11 грудня 2017 року позивачі 
представили свої пояснення разом, а Російська Федерація не 
надала жодних пояснень. 

Ф
от

о 
з 

У
ря

до
во

го
 п

ор
та

лу
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оголошення

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

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  активів  

АКБ «НОВИЙ»
F03G22835, F03G22836  Активи, що обліковуються на 

балансі АКБ «НОВИЙ» .
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 

(аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. 
Умови продажу: 

h t tp : / / t o rg i . f g .gov .ua /ca ta log /ne rukhom-s t /
zhitlova/178030/index.php?lang=ru

h t tp : / / t o rg i . f g .gov .ua /ca ta log /ne rukhom-s t /
nezhitlova/178031/index.php?lang=ru

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону 18.05.2018 р. Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час по-
чатку проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale.

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

14.05.2018 року о 12.00 год. в приміщенні Вінницького місько-
го суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17 в залі судових засідань № 10 відбудеться судове за-
сідання в кримінальному провадженні № 42016020420000056 
за обвинуваченням Когутенка Сергія Павловича у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається як обвинувачений Когу-
тенко Сергій Павлович, 12.11.1970 р.н., який зареєстрований 
та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр. Перемо-
ги, 55а, кв. 56.

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

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

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Повідомляю, що розгляд апеляційної скарги прокуро-

ра, який брав участь у розгляді провадження в суді пер-

шої інстанції Гунька В.М. на ухвалу Вінницького місько-

го суду Вінницької області від 01.03.2018 року, якою об-

винувальний акт по обвинуваченню Стоцького О. А. за  

ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України відкладено на 18 трав-

ня 2018 року на 15.00 год. в приміщенні Апеляційного 

суду Вінницької області (1 поверх зал № 1) за заявою 

адвоката.

В судове засідання викликаються прокурор Гунько В. М., 

обвинувачений Стоцький О. А. та захисник Яворський В. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення загальних зборів учасників 

ТОВ «ЕКОТЕХНІК УКРАЇНА»

Учаснику ТОВ «Екотехнік Україна»
Дячуку Юрію Петровичу
м. Київ, вул. Межигірська, 24, кв. 8

Шановний Юрію Петровичу!
Повідомляю Вас, що 08 червня 2018 року о 

10 год. 00 хв. годині за адресою: м. Київ, вул. 
Микільсько-Слобідська, 2Б, офіс 281 відбудуть-
ся Загальні збори учасників ТОВ «ЕКОТЕХНІК 
УРАЇНА» з порядком денним:

1)  Розгляд питання про виключення учасника 
Товариства Дячука Юрія Петровича на під-
ставі ст. 64 Закону України «Про господар-
ські Товариства».

2)  Розгляд питання про перерозподіл Статутно-
го капіталу Товариства.

3)  Розгляд питання про зміну місцезнаходжен-
ня Товариства.

4)  Про затвердження нової редакції Статуту То-
вариства.

5)  Розгляд питання про обрання відповідаль-
ної особи на проведення державної реєстра-
ції змін.

Ознайомитися з документами, внесеними 
до порядку денного зборів, можна за адресою:  
м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2Б,  офіс 
281, з 09:00 до 13:00 годин з понеділка по 
п’ятницю.

Директор Товариства  
Кондратюк В.В.

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

14.05.2018 року об 11.30 год. в приміщенні Вінницького місько-
го суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, Грушевсько-
го, 17 в залі судових засідань № 10 відбудеться судове засідання 
в кримінальному провадженні № 42016020420000019 за обвину-
ваченням Задорожного Миколи Михайловича у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається як обвинувачений Задорож-
ний Микола Михайлович, 06.10.1970 р.н., який зареєстрований 
та проживає за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Федька, 38.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чого судді Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., Бойко В. М.

Повістка про виклик при здійсненні спеціального 
досудового розслідування 

Підозрюваний громадянин Російської Федерації Козі-
цин Микола Іванович, 20.06.1956 р.н., зареєстрований за 
адресою: Російська Федерація, Ростовська область, м. Но-
вочеркаськ, вул. Меліховська, 11, кв. 24, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, викликається 
на 10 год. 00 хв. 17 травня 2018 року до старшого слідчо-
го в ОВС ГСУ СБ України Македонського В. П. у каб. 716 за 
адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-256-94-
42) для отримання копії обвинувального акта та реєстру ма-
теріалів досудового розслідування у кримінальному прова-
дженні № 22014000000000313 від 29.07.2014. Поважні при-
чини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені ст. 139 
КПК України. Старший слідчий в ОВС ГСУ СБ України Маке-
донський В. П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Антіпов Євген Вадимович, 02.04.1989 року на-
родження, який проживає за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Петровського, буд. 196, кв. 1, на підставі ст.ст. 297-5, 
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 14.05.2018, 
15.05.2018, 16.05.2018 року у період часу з 09.00 до 18.00 годин  
до старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управлін-
ня прокуратури Донецької області Білика В. О., за адресою: До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул. Вчительська, 47, кабінет  
№32, для проведення за Вашою участю слідчих дій у криміналь-
ному провадженні №42016050000000939 від 15.09.2016 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України — вручення Вам повідомлення про підо-
зру, допиту як підозрюваного, закінчення досудового розсліду-
вання та відкриття матеріалів кримінального провадження, вру-
чення обвинувального акта відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 
278, 290, 291 КПК України.

Подільський районний суд м. Києва викликає як об-
винуваченого Бахарєва Костянтина Михайловича, 
20.10.1972 року народження (останнє відоме місце про-
живання: 95034, вул. Куйбишева, 4, кв. 10, м. Сімферо-
поль) у вчиненні кримінального правопорушення перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України у судове засідання, яке 
відбудеться 22 травня 2018 року о 16 год. 45 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 7 під голо-
вуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає як обви-
нуваченого Лукачова Станіслава Олеговича, 04.01.1980 
року народження, (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 травня 
2018 року о 16 год. 25 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28 
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
як обвинувачену Тимошенко Катерину Григорівну, 
06.05.1967 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим) у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 45 
хвилин 01 червня 2018 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
на вважається належним чином ознайомлена з йо-
го змістом.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/761/438/2018 обвинуваченням Мінкі-
на В.В. за ч. 5 ст. 195 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 01.06.2018 ро-
ку о 13 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ. 
вул. Дегтярівська 31 А, каб. № 610.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В. В. Бугіль

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає обвинувачену Катюху Олександру Володи-
мирівну, 26 вересня 1977 р.н. (зареєстроване міс-
це проживання: Донецька обл., м. Покровськ, вул. 
Шмідта, 12, кв. 42) у судове засідання для здійснен-
ня спеціального судового провадження у кримі-
нальному провадженні № 2201605010000000113 від 
01.06.2016 (справа № 328/2893/17) за обвинувачен-
ням Катюхи О. В. у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке відбудеться 22.05.2018 року о 10-00 годи-
ні в залі судового засідання за адресою: Запорізь-
ка область, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. Ко-
легія суддів: головуючий суддя  Коваленко П. Л.,  
судді Ушатий І. Г., Курдюков В. М.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті викликає як обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України 
Лук’янова Сергія Вікторовича, 01.06.1969 року народження, 
уродженця та жителя міста Дебальцеве Донецької області, 
вулиця Пушкіна, 9, кв. 38, у судові засідання, які відбудуться 
29 травня 2018 року о 14 год. 30 хв. та 31 травня 2018 року о 
16 год. 30 хв. в залі судових засідань Тернопільського місь-
крайонного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котлярев-
ського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Лук’янова С. В. у судове за-
сідання, оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя В. Ломакін

Подільський районний суд м. Києва викликає як об-
винуваченого Літовченка Геннадія Івановича, 08.02.1955 
року народження, (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Саки, вул. Радянська, 33/71) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 22 травня 2018 року о 
16 год. 50 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28 
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України Вась-
кіна Олександра Миколайовича, 25.01.1976 року народжен-
ня, який зареєстрований за адресою: місто Щастя, квартал 
Енергетиків, 19, кв.14 Новоайдарського району Луганської 
області, у судові засідання, які відбудуться 06 червня 2018 
року о 10 год. 00 хв. та 13 червня 2018 року о 12 год. 00 хв. 
в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очіку-
вати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Васькіна О. М. у судове за-
сідання, оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.  

Суддя В. Ломакін

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42017050000000114 (номер спра-
ви 1-кп/243/513/2018) за обвинуваченням Немиткі-
на Дениса Олександровича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Кузнецов Р.В. викликає як обвинуваче-
ного Немиткіна Дениса Олександровича, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Макарова, будинок № 40, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться 25 травня 2018 року о 
14 годині 00 хвилин, у залі судового засідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя Р. В. Кузнецов

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 42016050000000797 (номер спра-
ви 1-кп/243/81/2017) за обвинуваченням Князе-
ва Олександра Віталійовича у вчиненні кримінального  
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області Хаустова Т. А. викликає як обвинуваченого Кня-
зева Олександра Віталійовича, який проживає за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, вул. 60 років СРСР, буди-
нок № 41, квартира № 2, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 21 травня 2018 року о 12 годині 45 хвилин, у залі судо-
вого засідання № 19.

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

Захисник обвинуваченого Князева О. В., в криміналь-
ному провадженні — адвокат Соловйов Вячеслав Борисо-
вич, який проживає за адресою Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. бул. Краматорський, будинок №15, кварти-
ра №393, тел. 095-356-08-25.

Суддя Т. А. Хаустова

В провадженні судді Малиновського районного суду м. 
Одеси Кузьменко Н. Л. перебуває кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Чаркіна Олександра Дмитровича. 
Малиновським районним судом м. Одеси здійснюється ви-
клик як обвинуваченого Чаркіна О. Д. для участі у підготов-
чому судовому засіданні по кримінальному провадженню  
№ 521/5543/18, 1-кп/521/748/18 за ч. 5 ст. 191, 
ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27,  
ч. 2 с. 366 КК України, яке відбудеться о 15 годині 00 хви-
лин 24 травня 2018 року в залі судових засідань Малинов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Василя Стуса, 1а.

Суддя Н. Л. Кузьменко

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Васильєва Миколу Олександровича, 09.04.1985 
р.н., як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/2803/16-к, 1-кп/296/41/18 по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Аксьонова В. Є. в судове засідання, що відбудеть-
ся 25 травня 2018 р. о 14 год. 30 хв. та 01 червня  
2018 р. об 11 год. 00 хв. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квіт-
ня 1975 року народження, викликається о 10.00 годи-
ні 22 травня 2018 року та 15 червня 2018 року о 10.00 го-
дині до Куп’янського міськрайонного суду Харківської об-
ласті за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1-го Травня, 27-а, для проведення спеціального судо-
вого засідання у провадженні № 1-кп/628/156/17 справа  
№ 628/43/18. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 323 КПК 
України.

Суддя Коваленко О. А.

Приазовський районний суд Запорізької області (За-
порізька область, смт. Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел.
(06133)22160), викликає Гаранжу Романа Володимиро-
вича, 22.07.1977 р.н, зареєстрованого за адресою: Доне-
цька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 8, кв. 6, як об-
винуваченого, у підготовче судове засідання, призначе-
не на 16 травня 2018 року о 10-00 год., по кримінально-
му провадженню № 42015050000000260 за обвинуваль-
ним актом відносно Гаранжи Р. В., який обвинувачуєть-
ся у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому Ваша 
участь є обов’язковою. Колегія суддів: головуючий суд-
дя Васильцова Г. А., судді Пантилус О. П., Діденко Є. В.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 01.06.2018 р. о 09.00 год. розглядає кри-
мінальну справу за обвинуваченням Беспрос-
курного Дениса Леонідовича за ст. ст. 258-3  
ч. 1, 187 ч. 4 КК України. Явка обвинуваченого в 
судове засідання є обов’язковою. 

Суддя Літовка В. В.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 31.05.2018 р. о 15.00 год. розглядає кри-
мінальну справу за обвинуваченням Лисенка 
Івана Костянтиновича за ст. 110 ч. 2 КК Укра-
їни. Явка обвинуваченого в судове засідання є 
обов’язковою. 

Суддя Літовка В. В.

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковсько-
го, 21) 29.05.2018 р. о 16.00 год. розглядає кри-
мінальну справу за обвинуваченням Клещу-
нової Ірини Вікторівни за ст. 110 ч. 2 КК Укра-
їни. Явка обвинуваченої в судове засідання є 
обов’язковою. 

Суддя Літовка В. В.

Втрачене посвідчення 

ліквідатора аварії 

на ЧАЕС 2 категорії, видане 

на ім’я Коноваленко В. Ф.

Розгляд кримінального проваджен-
ня №32012270000000008 від 26.11.2012 ро-
ку (підготовче засідання) за обвинуваченням 
Малькової Ірини Миколаївни за ч. 5 ст. 191,  
ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК Укра-
їни призначено в Шевченківському районному 
суді м. Чернівці за адресою: м. Чернівці, вули-
ця Кафедральна, 4, на 15 травня 2018 року о 16 
год. 30 хв. 
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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 впли-
ву на довкілля

1. Інформація про суб’єкт господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, 

з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища; газ 
природний, конденсат, нафта, супутні компоненти — корисні копалини загаль-
нодержавного значення) Східно-Харківської площі. 

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища — 
дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвердження за-
пасів ДКЗ України, промислова розробка. Метод розробки родовища — на ви-
снаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживан-
ня газ природний, нафта та конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме 
структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргаз-
видобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, в межах спеціаль-
ного дозволу ресурси корисних копалин щодо Харківського родовища, Заріж-
ної, Бакланківської, Бучазької, Грушевської, Пушкарівської структур обліковують 
на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільно-
го характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
У адміністративному відношенні площа розташована в Харківському, Чугуїв-

ському та Вовчанському районах Харківської області. Із заходу площа безпосе-
редньо прилягає до околиць міста Харків.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ділян-
ки надр 433 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

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

нів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, задоволення потреб 
населення послугами підприємства. Вжиті природоохоронні заходи гарантують 
мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови жит-
тєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні родовище приурочене до смуги поєднання північ-
ної прибортової частини Дніпровсько-Донецької западини з її осьовим грабеном 
на ділянці апікального північно-східного схилу Шилівської міжструктурної депре-
сії. Промислова газоносність пов’язана з відкладами від юрських до девонських 
утворень.

У 2009 р. розпочата бурінням пошукова свердловина 2 на Бучацькій структурі. 
Свердловина пробурена у північному блоці структури у 2010 році.

Під час буріння пошукової свердловини № 2 встановлено невідповідність  
фактичного розрізу проектному, що підтверджується матеріалами промисло-
во-геофізичних досліджень. Фактично під час досягнення свердловиною про-
ектної глибини 1950 м за даними відбору керна докембрійські відклади не вда-
лося розкрити.

З метою розкриття відкладів нижньовізейського під’ярусу нижнього карбону 
та протерозою, на геолого-технічній нараді ухвалено рішення щодо поглиблення 
свердловини на 80 м і встановлення для неї проектної глибини 2030 м.

Геолого-геохімічні дослідження проводили в інтервалі 800—2038 м. Згідно з 
даними газового каротажу та геологічних досліджень декілька інтервалів харак-
теризуються  незначними підвищеними сумарними газопоказниками.

Розріз свердловини у повному обсязі досліджений геофізичними методами. 
У дослідженому розрізі перспективні в нафтогазоносному відношенні пласти не 
виділені, об’єкти для спуску колони відсутні, перспективні горизонти виявилися 
водонасиченими. Наразі свердловину ліквідовано.

Негативні результати буріння свердловини 2-Бучацька поставили під питан-
ня введення у пошукове буріння Грушівської структури. Очевидно передчасним 
є будівництво пошукових свердловин, раніше запланованих у межах ділянки. З 
метою остаточного з’ясування геологічної будови площі  булопроведенно сей-
смічні дослідження в комплексі з малоглибинними геохімічними та геофізич-
ними методами. 

Проведено комплекс малоглибинних геохімічних і геофізичних досліджень, 
після яких було визначено пріоритетність Харківської структури щодо постано-
ви пошукового буріння.

У 2010 році відповідно до затвердженої програми було проведено сейсмороз-
відувальні роботи, за результатами яких складено паспорт на Харківську та Пуш-
карівську структури. 

Згідно з проектом «Пошуково-розвідувального буріння на Харківській площі» у 
2010 — 2011 роках було пробурено свердловину 2-Харківська глибиною 2250 м. 

На глибині 1 510 м свердловиною 2-Харківська виявлено незгідне порушення 
амплітудою 40 м, яке ускладнює південне крило структури. 

Під час випробування третього об’єкта (продуктивний горизонт Б-12, отрима-
ли приплив газу дебітом 15 тис. м3/добу.

Під час випробування четвертого об’єкта (продуктивний горизонт Б-2, отри-
мали приплив газу дебітом 46 тис. м3/добу.

Пошуковою свердловиною 2-Харківська відкрито Харківське родовище.
З метою пошуку покладів продуктивних горизонтів Б-12 та Б-2 у північній час-

тині Харківської структури пробурено похило-спрямовану пошукову свердлови-
ну 3-Харківська з устя пошукової свердловини 2-Харківська з відходом вибою 
300 м на північний схід глибиною 2025 м. Перспективних в нафтогазоносному 
відношенні пластів не виявлено, свердловину ліквідовано.

У 2016 році розпочато та закінчено спорудження пошукової свердловини №1 
Пушкарівська. Перспективних в нафтогазоносному відношенні пластів не вияв-
лено, свердловину ліквідовано.

У межах земельних ділянок, відведених для будівництва свердловин, прове-
дено заходи щодо їхньої рекультивації.

Охорона надр і навколишнього середовища, а також забезпечення екологічної 
безпеки на всіх етапах промислового освоєння родовища є одними з основних 
принципів ПАТ «Укргазвидобування» під час розробки родовищ. 

Заходи з охорони навколишнього середовища під час експлуатації родовища 
спрямовані на попередження забруднення поверхні ґрунтів, поверхневих і під-
земних вод, атмосферного басейну нафтогазопродуктами, промисловими стіч-
ними водами, хімреагентами, а також раціональне використання земель і пріс-
них вод.

З метою недопущення негативних екологічних наслідків під час видобування 
вуглеводнів застосовуватимуть сучасні інноваційні екологічно надійні технології, 
які можуть бути залучені під час видобування вуглеводнів з метою підвищення 
коефіцієнта їхнього вилучення з продуктивних горизонтів родовища, що вклю-
чають методи дії на пласт та на свердловину.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: еко-
логічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно з законо-
давством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтерна-
тивами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, 
археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згідно 
з чинним законодавством, з метою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних відновлюваних, за-
хисних і компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес — геологічне вивчення, у тому числі дослідно-

промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (про-
мислова розробка родовища; газ природний, конденсат, нафта, супутні компо-
ненти — корисні копалини загальнодержавного значення) Східно-Харківської 
площі. Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища – 
дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвердження за-
пасів ДКЗ України. Промислова розробка не є діяльністю, що має значні виділен-
ня тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди 
яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів, очі-
куваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди 
забруднювальних речовин в атмосферу, визначений у грошовому вираженні, 
розраховують згідно зі ставкою податку за викиди в атмосферне повітря окре-
мих забруднювальних речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1  
ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до річок Ве-
лика Бабка, Муром, Бакланка, Роганка, Харків, Непокрита, Вялівське водосхови-
ще (передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); у 
разі штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням вжиття передба-
чених організаційно-технічних і природоохоронних заходів — вплив характери-
зують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних 
робіт (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших  влас-
тивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть стати стоки по-
верхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріалами, технічними рі-
динами, а також забруднення відходами. Мінімізація ризиків досягається шля-
хом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження 
з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: у межах ділянки надр знаходяться: землі енто-
мологічного заказника «Попова дача», «Лаптєве», ботанічний заказник «Альош-
кина балка», заповідне урочище «Пивне», ландшафтний заказник «Піщаний», 
Товариство дотримуватиметься вимог чинного законодавства України (передба-
чено дотримання вимог та обмежень відповідно до Закону України «Про об’єкти 
природно-заповідного фонду України»).

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

рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направлені на змен-
шення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюваль-
них речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризу-
ється як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): має позитивний аспект (по-
зитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку ра-

йону). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток як  
регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє по-
рушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного до-
тримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як 
об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи тех-
ногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

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

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність належить до 
першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть впливати на 
довкілля і 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 до-
вкілля  (у тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на 
довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативно-
го транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підля-
гає 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.

Зокрема, планують провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, по-
верхневі та ґрунтові води, флору та фауну району, а також здійснити розрахун-
ки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-
мадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: підго-
товку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведен-
ня громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим ор-
ганом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку на-
дає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим орга-
ном мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує резуль-
тати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обгово-
рення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робо-
чих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті упо-
вноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження та пропозиції до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженнята пропозиції, слід зазначити унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього по-
відомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду отриманих за-
уважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськос-
ті їх будевнесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та передано 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отриман-
ня). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують 
згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час під-
готовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, част-
ково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції громадськості, нада-
ні під час громадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну ін-
формацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до законо-
давства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеціаль-
ний дозвіл на користування надрами, з метою геологічного вивчення, в тому 
числі дослідно-промислова розробка родовища з подальшим видобуванням на-
фти, газу (промислова розробка родовища) Східно-Харківської площі, що видає 
Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту 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 довкілля Мінприроди України.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Панко-
ва Миколи Олександровича, 02.12.1954 р.н., обвинувачено-
го у вчиненні кримінальних правопорушенню передбачених 
ст. ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437  
ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання виклика-
ється Панков Микола Олександрович, 02.12.1954 року наро-
дження, обвинувачений у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст. ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 
27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України, яке відбудеться 22 трав-
ня 2018 року о 09.00 год. в приміщенні Солом’янського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, 
каб.10, під головуванням судді Педенко A. M.

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

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

провадження 
Обвинувачений Немодрук Ігор Володимиро-

вич 14.08.1965 року народження, зареєстрований: 
Одеська область, м. Роздільна, пров. Шкільний, буд. 
22, кв. 5, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання, що відбудеться 
18.05.2018 року о 15 годині 30 хвилин до зали су-
дових засідань № 107 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
для участі в судовому засіданні як обвинуваченого.

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

Суддя Пислар В. П.

Подільський районний суд м. Києва викликає як 
обвинувачену Притуленко Олену Володимирівну, 
05.03.1962 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 22 травня 2018 року о 17 год. 05 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Киє-
ва перебуває кримінальне провадження відносно Федотен-
кова Олександра Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3  
ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2  
ст. 437 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання виклика-
ється Федотенков Олександр Миколайович, 07.01.1959 р.н., 
обвинувачений у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 
ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 23 
травня 2018 року о 09.00 год. в приміщені Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 
1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

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

Подільський районний суд м. Києва викликає як об-
винувачену Бєлоглазову Ірину Костянтинівну, 15.06.1954 
року народження, (останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Більшовицька, 26-Б, кв. 4) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 травня 
2018 року о 16 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за 
адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16 під го-
ловуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає як 
обвинуваченого Бондаренка Анатолія Анатолійови-
ча, 22.02.1974 року народження, (останнє відоме 
місце проживання: АР Крим, смт Чорноморське, вул. 
Кірова, 19) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 22 травня 2018 року о 16 год. 35 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 
16 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засі-
дання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 10 год. 
00 хв. 17 травня 2018 р. у кримінальному провадженні по обви-
нуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч .2 
ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є,  
суддя Дев’ятко В. В.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  
статті 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 

судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-

хійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого 

часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я 

у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тим-
часово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких 
осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 

особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про немож-

ливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — 
статтею 324 КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК Украї-
ни, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представ-
ників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекла-
дача, представника уповноваженого органу з питань пробації і 
експерта — статтею 327  КПК України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору 
Федоровичу право брати участь в судовому засіданні в режимі 
відеоконференції (у тому числі давати показання з приводу об-
винувачення).
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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 впли-
ву на довкілля

1. Інформація про суб’єкт господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика:
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, 

з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища;газ 
природний, конденсат, нафта, супутні компоненти — корисні копалини загаль-
нодержавного значення) Гашинівської ділянки Коробочкинсько-Максальської 
зони. 

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища — 
дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвердження 
запасів ДКЗ України, промислова розробка. Метод розробки родовища — на 
виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спожи-
вання газ природний, нафта та конденсат. Роботи на ділянці надр здійснювати-
ме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укр-
газвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах спеціаль-
ного дозволу запаси та ресурси корисних копалин за Чкалівським, Гашинів-
ським, Західно-Борисівським, Малокринківським родовищами та Нижньо-Бо-
рисівською, Довгопільською, Сумською, Північно-Бригадирівською, Північно-
Східно-Бригадирівською, Східно-Бригадирівською структурами обліковують на 
Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільно-
го характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
У адміністративному відношенні площа розташована на території Чугуївсько-

го, Балаклійського, Шевченківського й Ізюмського районів Харківської області, 
в 40 км на південний схід від м. Харків.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр 494,5 км2; ділянка знаходиться у геологічному вивченні).

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

нів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, задоволення по-
треб населення послугами підприємства. Вжиті природоохоронні заходи гаран-
тують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умо-
ви життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

На ділянці в період з 1998 — 2002 р.р. сейсморозвідку проводили на Півден-
но-Коробочкинській, Західно-Вишневській і Чкалівсько-Борисівській площах. 

Було введено в буріння три перспективні структури — Південно-Коробоч-
кинську, Гашинівську та Західно-Вишневську. У 1998 році було введено у бурін-
ня Гашинівську та Борисівську площі, у 2000 році — Південно-Коробочкинську 
та Західно-Вишневську площі. Зарезультатами буріння було вивчено геологічну 
будовуй оцінено нафтогазоносність вищезазначених структур.

У 2000 році ПАТ «Укргазвидобування»» відкрито та введено в ДПР Гашинів-
ське родовище.

У 2006 році під час випробування св.1 Чкалівської структури з горизонту  
С-3-4 отримано приплив газу, а в св.3 з горизонту В-18-21 — нефонтануючий 
приплив нафти — відкрито Чкалівське НГР.

У 2012 році ПАТ «Укргазвидобування» відкрито Малокринківське родовище.
У 2014 році ПАТ «Укргазвидобування» відкрито Західно-Борисівське родо-

вище.
Крім вже вивченої Чкалівсько-Борисівської групи родовищ, в межах ділян-

ки мають розвиток чисельні виявлені та прогнозовані структурні та неструктур-
ні пастки в розрізі середнього та нижнього карбону, виклинювання в низах ниж-
нього карбону та лінзовидні тіла в московському комплексі.

Крім того, недовивчені розрізи серпуховського ярусу та середнього карбо-
ну, в яких на Північно-Коробочкинському родовищі встановлені поклади нафти 
та газу.

У тектонічному відношенні Гашинівська площа розташована в північно-схід-
ній частині Північного борту Дніпровсько-Донецької западини. У загальному 
структурно-тектонічному плані зона характеризується переважно монокліналь-
ним заляганням порід осадочного комплексу, які занурюються у напрямку цен-
тральної частини западини. На фоні їхнього моноклінального занурення роз-
винуті палеозойські прирозломні малоамплітудні згортки. Частина цих згорток 
містить багатопластові газоконденсатні поклади (Коробочкинське, Борисівське, 
Шевченківське, Іскрівське тощо). 

В осадочному розрізі структури чітко виділяють такі структурно-тектоніч-
ні поверхи: архейсько-протерозойський, верхньофрансько-нижньопермський, 
кіммерійський, альпійський. Зазначені поверхи відповідають окремим етапам 
розвитку Північного борту ДДз і розділяються стратиграфічними та кутовими 
неузгодженнями, інтенсивність прояву яких збільшується з віком порід, що їх 
утворюють, а також формаційним складом порід.

Газоносність приурочена до відкладу серпуховського ярусу нижнього кар-
бону. За результатами випробування та даними інтерпретації матеріалів ГДС в 
нижньому карбоні виявлено продуктивний горизонт С-4. За характером заля-
гання порід колекторів і насичення їх флюїдами поклад газу є склепінний, по-
внопластовий, тектонічно екранований.

У межах Гашинівської ділянки Коробочкино-Максальської зони експлуата-
ційний фонд складає 7 свердловин, з них 7 діючих (1 — нафтова, 5 — газо-
вих), 1 — в консервації.

За даними випробування промислові припливи газу отримані у відкладах піз-
ньовізейського віку в горизонтах РR, С-3-4-5, М-1-3. На сьогодні у промисловій 
розробці знаходяться горизонти С-4, С-3, М-2.

Підготовку газу здійснюють на двох існуючих установках комплексної підго-
товки газу (Борисівське, Південно-Граківське Борисівського НГКР). Вони пра-
цюють за схемою низькотемпературної сепарації (НТС) i облаштовані блочним 
сепараційним i теплообмінним обладнанням типу ГБ-23, ГБ-18 (сепаратори),  
ГБ-19 (двохсекційний теплообмінник типу «труба в трубі»). Під час подальшої 
експлуатації родовища підготовка газу  здійснюватиметься на існуючих уста-
новках.

Номінальні потужності Борисівської та Південно-Граківської УКПГ — 1 млн 
м3/добу на кожну.

Видобувні свердловини обладнані фонтанною арматурою із розрахунку на 
максимальний (статичний) тиск у свердловинах.

Очищений природний газ подають на вхід Балаклійської ГРС, а також на с. 
Семенівка (в мережі ВАТ «Харківгаз»).

Конденсат із резервуарного парку зберігання вивозять автоцистерна-
ми до Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти 
(ШВПГКН).

Охорона надр і навколишнього середовища, а також забезпечення екологіч-
ної безпеки на всіх етапах промислового освоєння родовища є одними з осно-
вних принципів ПАТ «Укргазвидобування» під час розробки родовищ. 

Заходи з охорони навколишнього середовища у процесі проведення експлу-
атації родовища спрямовані на попередження забруднення поверхні ґрунтів, по-
верхневих і підземних вод, атмосферного повітря нафтогазопродуктами, про-
мисловими стічними водами, хімреагентами, а також раціональне використан-
ня земель і прісних вод.

З метою недопущення негативних екологічних наслідків під час видобування 
вуглеводнів будуть застосовані сучасні інноваційні екологічно надійні техноло-
гії, які можуть бути залучені під час видобування вуглеводнів з метою підвищен-
ня коефіцієнта їхнього вилучення із продуктивних горизонтів родовища, вклю-
чають в себе методи дії на пласт і на свердловину.

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологіч-
ні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згід-
но з чинним законодавством України, з метою забезпечення раціонального ви-
користання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних від-
новлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес геологічного вивчення, в тому числі дослідно-

промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (про-
мислова розробка родовища; газ природний, конденсат, нафта, супутні компо-
ненти — корисні копалини загальнодержавного значення) Гашинівської ділян-
ки Коробочкинсько-Максальської зони не є діяльністю, що має значні виділен-
ня тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди 
яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів, 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за ви-
киди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому вира-
зі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди в атмосферне повітря 
окремих забруднювальних речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 
243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до річки 
Гнилиця, Середня Балаклійка, Волоська Балаклійка (передбачено вжиття захо-
дів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); заштатного режиму діяльнос-
ті підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-тех-
нічних і природоохоронних заходів — вплив характеризується як екологічно до-
пустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних 
робіт (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших влас-
тивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть стати стоки по-
верхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріалами, технічними рі-
динами, а також забруднення відходами. Мінімізація ризиків досягається шля-
хом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження 
із небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: у межах ділянки надр знаходяться території зе-
мель орнітологічного заказника місцевого значення «Бригадирівський», запо-
відне урочище «Миколаївське насадження», Товариство дотримуватиметься 
вимог чинного законодавства України (передбачено дотримання вимог та об-
межень відповідно до Закону України «Про об’єкти природно-заповідного фон-
ду України»).

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтово-

го та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направлені  
на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного  
покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюваль-
них речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характеризу-
ється як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): має позитивний аспект (по-
зитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку райо-
ну). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток як ре-
гіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє по-
рушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного до-
тримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як 
об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи тех-
ногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

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

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність належить до 
першої категорії видів планованої діяльності 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 впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впли-
ву на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного нега-
тивного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

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

Зокрема планують провести дослідження щодо впливу на повітря, ґрунт, по-
верхневі та ґрунтові води, флору та фауну району, а також провести розрахун-
ки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-
мадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: підго-
товку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення 
громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим орга-
ном звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку на-
дає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськос-
ті під час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваже-
ним органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку 
з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля повідомляють в оголошенні про початок громадського обгово-
рення. 

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

Надаючи такі зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єди-
ному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розглядузауважень і 
пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості їх будевне-
сено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту гос-
подарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, 
що надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду на об-
робку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки зві-
ту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у про-
цесі громадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну ін-
формацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до законо-
давства рішенням про провадження даної планованої діяльності будеспеціаль-
ний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому 
числі дослідно-промислової розробки родовища, з подальшим видобуванням 
нафти, газу (промислова розробка родовища) Гашинівської ділянки Коробоч-
кинсько-Максальської зони, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу 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 природних ресурсів України.

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

впливу на довкілля Мінприроди України.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Федо-
ренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 року, обвинуваче-
ної у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викли-
кається Федоренко Евеліна Робертівна, 03.09.1972 ро-
ку народження, обвинувачена у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
яке відбудеться 21 травня 2018 року о 09.30 год. в примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням 
судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Фаріну Нелю Юріївну, 
15.02.1967 року народження, для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002769 відносно Фаріної Нелі Юріїв-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що судо-
вий розгляд відбудеться 23.05.2018 р. об 11.30 год. 
в приміщенні Святошинського районного суду міста 
Києва за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Ко-
ласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський A. M.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Михайлова Євгенія Анатолі-
йовича, 02.09.1951 року народження, для розгля-
ду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 4201601000000045 відносно Михайлова Євге-
нія Анатолійовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 23.05.2018 р. об 11.00 год. в приміщенні Свято-
шинського районного суду міста Києва за адресою: 
03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
Ясельський A. M.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 р.н., 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 
р.н., народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться 23 травня 2018 ро-
ку о 09.30 год. в приміщенні Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, 
каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при 

здійсненні судового провадження, викликає як обвину-
ваченого Задираку Валерія Миколайовича, 01.05.1947 
року народження, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, м. Рубіжне, вул. Визволителів, 75-а/64 за 
матеріалами кримінального провадження № 425/613/18, 
1-кп/425/220/18, на підставі обвинувального акта віднос-
но Задираки В.М. за ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинуваченому Задираці В. М. необхідно прибу-
ти до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 
22 травня 2018 року о 16 год. 15 хв. в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинуваче-
ний вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Виклик до суду
Ухвалою Біловодського районного суду Луган-

ської області від 16 травня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22015130000000137 відносно Нікішина Євгена Генна-
дійовича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Нікішин Єв-
ген Геннадійович у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 21 травня 2018 року о 09 годині 00 хвилин та 
відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце слухання 
справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при 

здійсненні судового провадження, викликає як обвину-
ваченого Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 ро-
ку народження, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, м. Первомайськ, кв. 60 років СРСР, буд. 
9, кв. 52, за матеріалами кримінального провадження  
№ 425/1486/17, 1-кп/425/60/18, на підставі обвинувально-
го акта відносно Пащенка Ю. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Пащенку Ю. О. необхідно прибу-
ти до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 
21 травня 2018 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинуваче-
ний вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде 
розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 426/1600/2017 стосовно Фаліної Тетяни Андріївни, 
11.03.1967 року народження, обвинуваченої у вчиненні зло-
чину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Фаліна 
Тетяна Андріївна зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, проїзд Станіславського, 127а.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Фаліну Те-
тяну Андріївну у судове засідання, яке відбудеться 21 трав-
ня 2018 року на 12.00 годину в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., 
Скрипника С. М.
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Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового проваджений

В провадженні Лисичанського міського суду Лу-
ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 415/7339/15-к, стосовно Галімуліна Володими-
ра Юрійовича, 05 липня 1973 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 
ст. 258-3, ч. 1ст. 263 КК України, яке здійснюється за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального 
судового провадження.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович 
зареєстрований за адресою: Луганська область, міс-
то Привілля, вул. Чапаєва, буд. 6.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Галі-
муліна Володимира Юрійовича в судовий розгляд, 
який відбудеться 22.05.2018 року о 09.00 годині в 
залі судових засідань Лисичанського міського суду 
Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися коле-
гією суддів у складі: головуючого судді Старікової М. М., 
суддів Березіна А. Г., Фастовця В. М.

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луган-
ської області 21 червня 2016 року постановлено ухва-
лу про здійснення спеціального судового провадження 
відносно Литвина Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни за кримінальним провадженням № 426/351/2016-к.

На підставі ст. ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає як об-
винуваченого Литвина Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 
року народження, який зареєстрований та проживає за 
адресою: Луганська область м. Луганськ, вул. Осипенка, 
буд. 5, кв. 214 у судове засідання, яке буде проводитися 
в порядку спеціального судового провадження та відбу-
деться 21 травня 2018 року об 11.00 годині в залі судо-
вих засідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті, що розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Анатолі-
йовича в судове засідання, судовий розгляд буде прово-
дитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Юрченко С. О.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження 

Обвинувачений Бондаренко Костянтин Ігорович, 
24.04.1993 року народження, громадянин України, міс-
це реєстрації: Одеська область, Біляївський район, с. Хо-
лодна Балка, вул. Молодіжна, 13, відповідно до вимог  
ст. 297-5, 323 КПК України. Вам необхідно з’явитись 22 
травня 2018 року об 11.00 годині до приміщення Біля-
ївського районного суду Одеської області за адресою: 
Одеська область, м. Біляївка, вул. Кіпенка, буд. 1, каб. 
№ 13.

У разі неявки справа буде розглянута у вашу відсут-
ність.

Суддя Буран В. М.

Печерський районний суд м. Києва викликає 

як обвинуваченого Соколова Дениса Сергійови-

ча, 28.12.1986 р.н. до Печерського районного суду  

м. Києва 21 травня 2018 року на 09.30 год. за адре-

сою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 406, суддя 

Смик C. І. для участі в підготовчому судовому засі-

данні з розгляду кримінального провадження за 

обвинуваченням Соколова Д.С. за ч. 2 ст. 15. ч. 1  

ст. 115 КК України.

Шевченківський районний суд м. Києва викли-
кає Третяка Олександра Леонідовича, 25.01.1951 
року народження, як обвинуваченого в судо-
ве засідання по кримінальному провадженню  
№ 22015000000000405 внесеного де ЄРДР 14.12.2015 
року за обвинуваченням Третяка Олександра Леонідо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 КК України, яке 
призначено на 10 год. 30 хв. 21 травня 2018 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження сто-
совно обвинуваченого Третяка Олександра Леонідо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

В Шевченківському районному суді м. Києва 
21.05.2018 року о 09.00 год. відбудеться судовий 
розгляд кримінального провадження відносно Хожа-
інової Оксани Василівни, яка обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України. В судове засідання викли-
кається Хожаінова Оксана Василівна.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутності 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Лінник О. П.
Згідно протоколу № 23/04-18 Загальних зборів учасників ТОВ «Ав-

топрайд» від 23.04.2018 р. прийнято рішення щодо припинення Това-

риства з обмеженою відповідальністю «Автопрайд» (49041, м. Дніпро, 

вул. Комбріга Петрова, буд. 5 код ЄДРПОУ 34564050) шляхом його лік-

відації у добровільному порядку. Головою ліквідаційної комісії призна-

чено Гайдиша Валерія Павловича. Заяви кредиторів приймаються про-

тягом двох місяців від дня публікації даного оголошення.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-

сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-

кає Агеєва Андрія Євгеновича як обвинуваченого у судове засідання по 

кримінальній справі № 426/11233/17-к за обвинувальним актом у кри-

мінальному провадженні стосовно Агеєва Андрія Євгеновича за ч. 1  

ст. 258-3 КК України на 22 травня 2018 року о 12.15 годині.

Суддя О. М. Попова

Втрачений паспорт 

громадянина України ЕВ 055028 

виданий Ленінським РВ УМВС 

України в Кіровоградській 

області на ім’я Марчук Юрій 

Віталійович, 

вважати недійсним.

Втрачений 
кваліфікаційний сертифікат 
інженера-проектувальника 

на ім’я Короленко Вячеслава Во-
лодимировича, серія 

АР № 005538 виданий 13.12.2012 
року атестаційною 

архітектурно-будівельною 
комісією вважати недійсним. 

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’єкт господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родо-

вища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родо-
вища; газ природний, конденсат, нафта, супутні компоненти — корисні ко-
палини загальнодержавного значення) Трьохізбенської площі. 

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища 
— дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвер-
дження запасів ДКЗ України, промислова розробка. Метод розробки родо-
вища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготов-
лений до споживання газ природний, нафта та конденсат. Роботи на ділян-
ці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагаз-
видобування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, в межах спеці-
ального дозволу запаси та ресурси корисних копалин щодо Трьохізбенської 
площі обліковують на Державному балансі корисних копалин України; наяв-
ні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

У адміністративному відношенні площа розташована на території 
Слов’яносербського та Станично-Луганського районів Луганської області, 
на відстані 40 км на північний захід від м. Луганськ.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 13 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

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

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, задоволен-
ня потреб населення послугами підприємства. Ужиті природоохоронні за-
ходи гарантують мінімальний залишковий рівень впливу господарської ді-
яльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні родовище приурочене до північної борто-
вої зони Дніпровсько-Донецької западини (ДДз). Район характеризується 
складною геологічною будовою.

Аналіз результатів пошуково-розвідувальних робіт та матеріали сейсмо-
розвідки останніх років свідчать про те, що Трьохізбенська структура за від-
биваючими горизонтами Vв1

1(С2
7), Vв2

2(С2
3) карбону є самостійним пер-

спективним об’єктом – двосклепінною антиклінальною складкою, затисне-
ною між двома гілками Красноріцького скиду.

Проведені дослідження дозволили обґрунтувати необхідність по-
дальшого вивчення Трьохізбенської площі з метою оцінки газоносності 
середньокам’яновугільних відкладів. 

Трьохізбенська площа знаходиться у безпосередній близькості з Капі-
танівським родовищем (відстань між склепіннями — 14 км) в однакових 
структурно-геологічних умовах зони Красноріцького скиду.

На Трьохізбенській площі виділено два склепіння: східне та західне. Схід-
не склепіння за відбиваючим горизонтом Vв2

2(С2
3) має розміри 2x1,5 км, за-

хідне – 1,2x0,7 км. Амплітуда склепінь — 25 м.
На площі було проведено сейсморозвідувальні роботи та пошукове бу-

ріння.
Згідно з додатком у 2004—2006 р.р. пробурено пошукову свердловину 

№ 100. Свердловину пробурено у склепінній частині структури. Фактична 
глибина свердловини — 2450 м, фактичний горизонт — С2b.

У свердловині у загальному інтервалі 2108 — 1550 м випробувано 
дев’ять об’єктів. З восьми з них (гор. Б-10 — Б-3) отримано слабкі припли-
ви газу та пластової води. З  горизонту Б-3 отримано приплив газу дебітом 
на шайбі Ø 4 мм — 14 тис. м3/добу.

ПАТ «Укргазвидобування» відкрите Трьохізбенське родовище, яке у 2006 
році зараховано до Державного балансу запасів корисних копалин України. 
З І кв. 2007 р. свердловину № 100  законсервовано до початку облаштуван-
ня родовища.

У IV кв. 2006 р. на площі проведено додаткові сейсморозвідувальні ро-
боти, а в період І кв. 2007 р. — ІІІ кв. 2007 р. виконано аналіз отриманих ре-
зультатів.

У період 2008 р. — 2012 р., було пробурено у західному склепінні струк-
тури розвідувальну свердловину № 101 проектною та фактичною глибиною 
2500 м, проектним і фактичним горизонтом С2b. Під час випробування бу-
ло отримано такі результати:

горизонт Б-5– отримано непромисловий приплив газу;
горизонти Б-9, Б-4, Б-3 виявилися водоносними.

У період з 2011 — 2012 в апікальній частині західного склепіння було 
пробурено пошукову похило-спрямовану свердловину № 102 фактичною 
глибиною 2490 м, проектним і фактичним горизонтом С2b. Під час випробу-
вання було отримано такі результати:

горизонти Б-11, Б-8 (2039-2037) — «сухо»;
горизонт Б-6 – отримано промисловий приплив газу Ø 6,0 мм Qг=31 тис.

м3/доба при Ртр=141,0 ата, Рзтр=145,0 ата.
Охорона надр і навколишнього середовища, а також забезпечення еко-

логічної безпеки на всіх етапах промислового освоєння родовища є одними 
з основних принципів ПАТ «Укргазвидобування» під час розробки родовищ. 

Заходи з охорони навколишнього середовища під час експлуатації родо-
вища спрямовані на попередження забруднення поверхні ґрунту, поверхне-
вих і підземних вод, атмосферного басейну нафтогазопродуктами, промис-
ловими стічними водами, хімреагентами, а також раціональне використан-
ня земель і прісних вод.

З метою недопущення негативних екологічних наслідків під час видобу-
вання вуглеводнів буде застосовано сучасні інноваційні екологічно надійні 
технології, які можуть бути залучені під час видобування вуглеводнів з ме-
тою підвищення коефіцієнта їхнього вилучення із продуктивних горизонтів 
родовища, включають в себе методи дії на пласт і на свердловину.

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

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

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес геологічного вивчення, в тому числі дослід-

но-промислової розробки родовища, з подальшим видобуванням нафти, 
газу (промислова розробка родовища; газ природний, конденсат, нафта, 
супутні компоненти — корисні копалини загальнодержавного значення) 
Трьохізбенської площі. Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі вве-
дення в дослідно-промислову розробку (ДПР) родовища — дослідно-про-
мислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвердження запасів ДКЗ 
України. Промислова розробка не є діяльністю, що має значні виділення те-
пла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди 
яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних захо-
дів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж 
за викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, визначений в 
грошовому виразі, розраховують згідно зі ставками податку за викиди в ат-
мосферне повітря окремих забруднювальних речовин стаціонарними дже-
релами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до річ-
ки Сіверський Донець (передбачено вжиття заходів щодо забезпечення ре-
жиму обмежень ПЗС); за штатного режиму діяльності підприємства, з ура-
хуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохорон-
них заходів — вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та ін-
ших властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть ста-
ти стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріала-
ми, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація ри-
зиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпечен-
ням безпечного поводження із небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах ділянки надр території й об’єкти 
природно-заповідного фонду відсутні, Товариство дотримуватиметься ви-
мог чинного законодавства України (передбачено дотримання вимог і об-
межень відповідно до Закону України «Про об’єкти природно-заповідного 
фонду України»).

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли порушувати ґрунтовий та рос-

линний покрив мінімальні або відсутні; передбачені дії, направлені на змен-
шення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покри-
ву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
порушень навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил під час здійснення планованої діяльності. Пам’ятки 
архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, куль-

турного ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впли-
ву об’єкта відсутні.

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

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

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

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно до ви-
мог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року.

Зокрема, планують провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, по-
верхневі та ґрунтові води, флору та фауну району, а також здійснити розра-
хунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз упо-
вноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої ін-
формації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого по-
переднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рі-
шенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення. 

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

Надаючи такі зауваженнята пропозиції, слід зазначити унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на пер-
шій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду зауважень і пропозицій. 

У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості їх будевнесено-
до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту гос-
подарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Осо-
би, що надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують зго-
ду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час 
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень і 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальну інформацію про це включають до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчен-
ня, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища, з подальшим 
видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Трьохізбен-
ської площі, що видає Держгеонадра України. 

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

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

ки впливу на довкілля Мінприроди України
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +5  +10 +17  +22
Житомирська +3    +8 +18  +23
Чернігівська +4    +9 +16  +21
Сумська +4    +9 +14  +19
Закарпатська +7  +12 +22  +27
Рівненська +5  +10 +19  +24
Львівська +5  +10 +20  +25
Івано-Франківська +5  +10 +18  +23
Волинська +5  +10 +20  +25
Хмельницька +5  +10 +18  +23
Чернівецька +5  +10 +18  +23
Тернопільська +5  +10 +18  +23
Вінницька +3    +8 +17  +22

Oбласть Нiч День

Черкаська +5  +10 +14  +19
Кіровоградська +5  +10 +14  +19
Полтавська +5  +10 +12  +17
Дніпропетровська +5  +10 +12  +17
Одеська +7  +12 +18  +23
Миколаївська +6  +11 +15  +20
Херсонська +6  +11 +15  +20
Запорізька +5  +10 +12  +17
Харківська +5  +10 +12  +17
Донецька +5  +10 +12  +17
Луганська +5  +10 +12  +17
Крим +7  +12 +15  +20
Київ +7    +9 +19  +21
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мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Відчути, що живеш, 
можна на хуторі Буда

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКОПОСЕЛЕННЯ. Чи не мріяли ви прокинутися не в місь-
кій квартирі, а серед могутнього лісу, почути шелест вітру, спів 
пташок? Якщо так — нам по дорозі. І прямує вона на хутір Бу-
да в Чигиринському районі на Черкащині. Саме сюди з’їхалося 
півтора десятка людей, кинувши посади і задушливі міста, щоб 
відчути справжній подих життя. 

Кажуть, Холодний Яр в усі часи приваблював людей неймо-
вірною енергетикою. Туристи їдуть до відомого дуба Залізня-
ка. Він і справді вражає. Однак неподалік цієї місцини лежить 
не дуже відоме широкому загалу екопоселення, де живуть ті, 
хто вирішив пов’язати буття із 
природою.

Тут просто і складно водно-
час. Просто, як просте сіль-
ське життя з його щоденними 
турботами. Складно, бо треба 
навчитися жити без телевізо-
ра, інтернету й телефону, їсти 
просту їжу, топити дровами, 
лікуватися напоями з трав. 
Вони навчилися.

Однак щоб жити, потрібні 
заробітки. Заробляють хуто-
ряни творчістю. Кожен із них 
— неординарна особистість. Обмінюються тим, що самі виро-
бляють, продають продукцію на ярмарках. 

Приміром, Тетяна та Олексій Юрченки живуть у хаті-мазанці 
вже понад 10 років. Вона з Одеси, він черкащанин. Хату зводи-
ли самі. Їжу готують із продуктів із власного городу. Сьогодні 
в меню лляні хлібці з овочами. Колишній директор салону мод 
Тетяна Шишкіна плете світильники з житньої соломи. Цим і за-
робляє. Від клієнтів, каже, немає відбою. Приїхала на хутір 15 
років тому і не шкодує. Тільки тут відчула смак життя. 

— Дуже хотілося жити ближче до природи, — розповідає во-
на. — Знайшла таку можливість саме тут, у Холодному Яру. 
Перестала почуватися білкою в колесі життя. Радію кожному 
ранку, легко засинаю, легко встаю. Хіба це не щастя?

На хуторі не курять, не вживають алкоголю, не лаються. Як 
вважає історик Сергій Ганницький, саме це історичне місце 
сприяє єднанню людини й природи, дає їй невичерпну життє-
ву енергію, адже саме тут з давнини жили сильні красиві люди. 

Тут треба навчитися 
жити без телевізора, 
інтернету 
й телефону, їсти 
просту їжу, топити 
дровами, лікуватися 
напоями з трав.

Юний фінансовий геній мешкає у Шостці
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

УСПІХ. 16-річний учень із 
Шостки Сумської області Во-
лодимир Корж став перемож-
цем дитячої олімпіади з фі-
нансової грамотності «Фінан-
совий геній», яку шість років 
поспіль проводить Приват-
Банк у межах національної 
освітньої програми для дітей 
ЮніорБанк. 

Юний талант розробив і за-
пропонував ідею створення 
мобільного банківського від-
ділення в сільській місцевості, 
за що як винагороду одержав 
50 тисяч гривень. Як сказав 
переможець, ці гроші він пла-
нує використати на здобуття 
освіти — мріє стати льотчи-
ком цивільної авіації.

За словами організаторів 
олімпіади, переможців визна-

чали у трьох вікових групах, 
а загальний призовий фонд 
становив понад 100 тисяч 
гривень. Як повідомила ке-
рівник ЮніорБанку Анна Пав-
лова, щороку участь у твор-
чому змаганні беруть учні з 
усіх куточків України. Напе-
редодні завершального ета-
пу вони впродовж трьох тиж-
нів складали тести, проходи-
ли дистанційний курс, а на 
фінал приїхали 60 найсиль-
ніших представників своїх ві-
кових груп. Національна про-
грама фінансової грамотності 
банку охоплює понад 600 ти-
сяч юних учасників і вже має 
відчутні результати. 

За визначенням директора 
департаменту фінансової по-
літики Міністерства фінансів 
України Юрія Гелетея, мініс-
терство активно підтримує цю 
освітню програму. 

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

ЮВІЛЕЙ. У селі Дібрівка 
Миргородського району Пол-
тавської області відбулися 
кінноспортивні змагання, при-
свячені 130-річчю засновано-
го ще князем Дмитром Кос-
тянтиновичем Романовим 
місцевого кінного заводу, що 
нині є філією ДП «Конярство 
України». Такі змагання в Ді-
брівці проводять з півстоліт-
тя, і завжди вони викликають 
жвавий інтерес. 

Цьогорічні показові висту-
пи неповторні присутністю на 
святі кінного театру «Україн-
ські козаки» Олега Юрчиши-
на. Цей театральний колек-
тив найбільший у Європі, його 
каскадери й каскадерки пра-
цювали на зйомках історич-
них кінофільмів «Вогнем і ме-
чем», «Козацька рада» та ін-
ших. Кінні артисти дуже затре-
бувані, їхні виступи здебіль-
шого за межам України розпи-
сані на кілька місяців уперед. 
Однак вони приїхали в Дібрів-
ку. Каскадерськими трюками 
заповнювали перерви між за-
їздами, яких було п’ять. 

Величезну насолоду присут-
ні отримали й від споглядання 
коней —– породистих орлов-
ських рисаків (завод на них 
спеціалізується). Театралізо-
ваний парад відкрив абсолют-

ний чемпіон-рекордист Укра-
їни, тричі вінчаний призовий 
жеребець Градизьк. Це най-
кращий на заводі жеребець-

плідник, володар 14 традицій-
них призів. Він виступав на іпо-
дромах Одеси, Києва, Праги, 
Берліна. Жеребця урочисто 

провели працівники заводу Лі-
дія та Микола Дубровські. 

Захоплення й повагу ви-
кликали коні-ваговози. Один 
із них, 14-річний жеребець 
Дакар, може перевозити ван-
тажі вагою до 3 тонн. Демон-
стрували на святі й високо-
удійних кобилиць, які доять-
ся майже як корови. З їхньо-
го молока на заводі виробля-
ють цілющий кумис.

Океан позитивних емоцій і 
шквал аплодисментів виклика-
ли показові виступи юних ви-
хованок кінноспортивної шко-
ли Дібрівського кінного заводу, 
які на конях станцювали вальс. 
Прекрасні костюми, граційні 
постави, чудова сонячна пого-
да урізноманітнили незабутні 
враження. 

Крилаті коні й феї з каскадерами

Виступають  
актори 
кінного театру 
«Українські козаки» 
Олега Юрчишина

Володимир Корж з Шостки став переможцем 
фінансової олімпіади і отримав грошову винагороду, 
яку витратить на подальшу освіту
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