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ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Безпековий компонент 

мінських домовленостей 
неможливо виконати 

без повноцінної 
миротворчої місії 

на окупованому 
українському  

Донбасі».

Корупція гальмує наші 
реформи  

АКТУАЛЬНО. Якнайшвидше створити антикорупційний суд, 
що має стати важливою віхою на шляху боротьби з корупці-
єю і втілення реформ, закликає Україну голова Представни-
цтва Європейського Союзу в Україні Г’ю Мінгареллі. Таку по-
зицію дипломат висловив під час роботи круглого столу «Євро-
пейський вибір України після Революції гідності: можливості та 
проблеми». Створення такого суду пов’язане з виконанням ре-
комендацій Венеціанської комісії. 

«Вкрай важливо здійснити важливі реформи у галузі верхо-
венства права та щодо боротьби з корупцією, тому що сьогодні 
економічне зростання України становить близько 2,5% на рік. 
І цього недостатньо для створення робочих місць, яких потре-
бує українська молодь, — цитує УНІАН слова європосадовця. 
— Якщо хочемо створити робочі місця, важливо досягти показ-
ників економічного зростання на рівні близько 5—6%, і для цьо-
го ви маєте залучити іноземних інвесторів. Але іноземні інвес-
тори прийдуть, коли відчують, що їхніх прав власності дотриму-
ються. І для цього ви маєте досягти прогресу в боротьбі з ко-
рупцією та у верховенстві права».

100,8%
становив, за даними Держстату, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у квітні 

2018 року порівняно з березнем

НЕБЕЗПЕКА. На тимчасово окупованій території Донеччини 
затоплюють шахту «Юнком», де свого часу проведено 
підземний ядерний вибух

Після них хоч потоп!

Президент про узгодження кроків для якнайшвидшого 
проведення засідання в нормандському форматі
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ДОКУМЕНТИ

На Луганщині учасники Другої 
світової війни отримали 
фінансову допомогу не лише 
з державного, а й з обласного 
бюджету

ПІДТРИМКА ВЕТЕРАНІВ

Указ Президента України 
«Про призначення стипендій 
Президента України для видатних 
спортсменів із дефлімпійських 
видів спорту та їх тренерів»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

Розпочалася 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на II півріччя
2018 року.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 
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ДОКУМЕНТИ
1) Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;
2) територіальним органом Національної поліції України в Автономній Республіці 

Крим, області, містах Києві та Севастополі;
3) Державним архівом в Автономній Республіці Крим, державним архівом облас-

ті, міст Києва та Севастополя;
4) регіональним органом Служби безпеки України, територіальна компетенція 

якого поширюється на Автономну Республіку Крим, область, міста Київ та Севас-
тополь;

5) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу;

6) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Се-
вастопольською міськими радами;

7) регіональною прокуратурою, територіальна юрисдикція якої поширюється на 
Автономну Республіку Крим, область, міста Київ та Севастополь;

8) науковими установами, що здійснюють дослідження у сфері історії України ХХ 
століття, громадськими об’єднаннями, що провадять діяльність у сфері дослідження 
історії України ХХ століття та/або надання допомоги громадянам з питань, пов’язаних 
із реабілітацією жертв репресій тоталітарних режимів. Загальна кількість представ-
ників зазначених установ та об’єднань не може перевищувати чотирьох осіб.

Положення про регіональну комісію розробляється і затверджується Радою мі-
ністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастополь-
ської міських державних адміністрацій на основі типового положення про регіональ-
ну комісію, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, відновлення та 
збереження національної пам’яті.

Організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності регіональної комісії 
здійснює апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій»;

8) статті 8 і 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 8. Попередній розгляд обставин, пов’язаних із здійсненням репресій про-

ти конкретної особи, здійснюється регіональною комісією. Для цього регіональна ко-
місія досліджує матеріали архівної кримінальної справи, інші речові або письмові до-
кази, у тому числі за їх місцезнаходженням, заслуховує пояснення заявника або його 
представника, інших осіб, яким відомі будь-які обставини, що стосуються здійснен-
ня репресій проти конкретної особи, може залучати осіб, які володіють спеціальними 
знаннями у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо.

За результатами попереднього розгляду обставин, пов’язаних із здійсненням ре-
пресій проти конкретної особи, регіональна комісія готує обґрунтовані пропозиції 
щодо можливості визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій, які 
разом із зібраними документами та матеріалами подає Національній комісії.

Рішення про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій прийма-
ється Національною комісією за результатом розгляду на її засіданні документів, ма-
теріалів та обґрунтованих пропозицій, отриманих від регіональної комісії.

Під час прийняття рішення про визнання особи реабілітованою або потерпілою від 
репресій Національна комісія може:

1) з ініціативи члена Національної комісії досліджувати матеріали архівної кримі-
нальної справи, інші речові або письмові докази, у тому числі за їх місцезнаходжен-
ням, заслуховувати пояснення заявника або його представника, інших осіб, яким ві-
домі будь-які обставини, що стосуються здійснення репресій проти конкретної осо-
би, у тому числі у разі, якщо такі матеріали, докази або пояснення досліджувалися 
або заслуховувалися регіональною комісією;

2) з ініціативи члена Національної комісії або за зверненням заявника чи його 
представника витребовувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, ін-
ших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцево-
го самоврядування, їх посадових осіб, архівних установ, регіональних комісій інфор-
мацію, документи та матеріали, необхідні для прийняття рішення про визнання осо-
би реабілітованою або потерпілою від репресій;

3) залучати осіб, які володіють спеціальними знаннями у галузі науки, мистецтва, 
техніки, ремесла тощо, для з’ясування обставин, що мають значення для прийнят-
тя рішення.

Національна комісія розглядає обставини, пов’язані із здійсненням репресій про-
ти конкретної особи, та приймає рішення, зокрема і в разі, якщо архівна кримінальна 
справа не збереглася або якщо за висновками прокуратури чи суду у минулому особі 
було відмовлено у реабілітації. У разі якщо архівна кримінальна справа не зберегла-
ся, розгляд відбувається на підставі дослідження інших наявних речових або письмо-
вих доказів, пояснень заявника або його представника, інших осіб, яким відомі будь-
які обставини, що стосуються здійснення репресій проти конкретної особи, а також 
будь-яких інших документів або матеріалів, що містять інформацію про здійснення 
репресій проти конкретної особи.

Прийняття рішення про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репре-
сій лише на підставі пояснень заявника або його представника, інших осіб, яким ві-
домі будь-які обставини, що стосуються здійснення репресій проти конкретної осо-
би, забороняється.

Усі сумніви щодо фактів, на підставі яких стосовно особи були здійснені репресії, 
тлумачаться на користь особи.

За рішенням Національної комісії попередній розгляд та опрацювання докумен-
тів і матеріалів, зазначених у частині третій цієї статті, може бути покладений на ро-
бочі органи Національної комісії, утворені згідно з пунктом 1 частини третьої статті 
71 цього Закону. У такому разі відповідні робочі органи повідомляють Національну 
комісію про результати такого попереднього розгляду та надають свої рекомендації 
щодо рішення Національної комісії.

Національна комісія може прийняти рішення про визнання особи реабілітованою 
або потерпілою від репресій повністю або щодо окремих обвинувачень чи фактів 
здійснення проти такої особи окремих форм репресій, визначених цим Законом, або 
відмовити у визнанні особи реабілітованою або потерпілою від репресій.

Стосовно осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 12 цього Закону, На-
ціональна комісія перевіряє або встановлює факт обвинувачення або призначення 
покарання позасудовим органом незалежно від діяння або мотивів обвинувачення 
чи призначення покарання і приймає рішення про визнання такої особи реабілітова-
ною з огляду на сам факт порушення права на справедливий суд та презумпції не-
винуватості.

Рішення Національної комісії вручається (надсилається) заявнику протягом 15 ро-
бочих днів з дня прийняття. У разі якщо заявником є інша особа, ніж та, яку визнано 
реабілітованою або потерпілою від репресій, рішення Національної комісії у той са-
мий строк вручається (надсилається) заявнику, а також особі, яку визнано реабіліто-
ваною або потерпілою від репресій, крім випадків, коли на день прийняття рішення 
така особа померла або місце проживання такої особи невідомо.

Усі рішення Національної комісії не пізніше 10 робочих днів з дня їх прийнят-
тя оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої вла-
ди, що реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національ-
ної пам’яті Українського народу, а також на офіційних веб-сайтах Ради міністрів Ав-
тономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держав-
них адміністрацій.

Загальний строк розгляду та прийняття рішень з питань визнання осіб реабіліто-
ваними або потерпілими від репресій не може перевищувати трьох місяців з дня по-
дання заяви до регіональної комісії. У разі необхідності строк розгляду та прийнят-
тя рішення може бути подовжений рішенням відповідної комісії, але не більш як на 
один місяць.

Рішення Національної комісії може бути оскаржено в судовому порядку.
Стаття 9. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу, збирає, 
узагальнює та оприлюднює інформацію про факти та обставини здійснення репре-
сій, про репресованих осіб та осіб, які потерпіли від репресій, надає роз’яснення та 
рекомендації щодо реалізації норм цього Закону.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Респу-
бліки Крим, органи місцевого самоврядування:

1) вживають заходів, спрямованих на підвищення поінформованості громад-
ськості про репресії, розробляють та вдосконалюють навчальні посібники, програми 
та заходи з історії комуністичного тоталітарного режиму, сприяють створенню та по-
ширенню друкованих, аудіовізуальних та інших творів про репресованих осіб та здій-
снення репресій, сприяють утвердженню в суспільстві поваги до людської гідності, 
прав і основоположних свобод людини, розвитку плюралізму та демократії;

2) сприяють діяльності громадських об’єднань репресованих осіб, осіб, які по-
терпіли від репресій, заохочують та підтримують діяльність інших громадських 
об’єднань, що проводять дослідницьку та просвітницьку роботу щодо репресій;

3) забезпечують здійснення пошуку, упорядкування та збереження місць похо-
вань на території України та за кордоном осіб, які загинули або померли внаслідок 
здійснення проти них репресій, сприяють перепохованню останків таких осіб на те-
риторії України, створюють меморіальні комплекси, споруджують та відновлюють 
пам’ятники, пам’ятні знаки, присвячені вшануванню пам’яті репресованих осіб».

4. У Законі України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради Укра-
їни, 1992 р., № 3, ст. 10):

1) у статті 58 слова «необґрунтовано репресованим і згодом реабілітованим» замі-
нити словами «репресованим особам, яких у подальшому було реабілітовано»;

2) у пункті «г» статті 77 слова «громадянам, які необґрунтовано зазнали політич-
них репресій і згодом були реабілітовані» замінити словами «репресованим особам, 
яких у подальшому було реабілітовано».

5. У Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, 
ст. 399; 1996 р., № 17, ст. 73; 2006 р., № 37, ст. 318):

1) у пункті «д» частини першої статті 17 слова «безпідставно репресованими та 
згодом реабілітованими» замінити словами «репресованими особами, яких у по-
дальшому було реабілітовано»;

2) у статті 47 слово «політичних» виключити.
6. В абзаці п’ятому пункту 1 статті 6 Закону України «Про приватизацію державно-

го житлового фонду» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 524) сло-
ва «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» замінити словами і циф-
рами «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-
1991 років».

7. У пункті 16 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., № 
45, ст. 425; 1996 р., № 1, ст. 1) слова «Про реабілітацію жертв політичних репресій в 
Україні» замінити словами і цифрами «Про реабілітацію жертв репресій комуністич-
ного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

8. У Законі України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ра-
ди України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами):

1) статтю 39 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміні-

страцій утворюють регіональні комісії з реабілітації у порядку, визначеному Зако-
ном України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 
1917-1991 років», призначають їх персональний склад, а також затверджують поло-
ження про відповідні регіональні комісії з реабілітації».

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
2) статтю 44 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«Апарат обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 

здійснює також організаційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності регіо-
нальних комісій з реабілітації відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв 
репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

У зв’язку з цим частини другу — четверту вважати відповідно частинами третьою 
— п’ятою.

9. У пункті 8 частини першої статті 12 Закону України «Про житловий фонд соці-
ального призначення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 159) 
слова «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» замінити словами і 
цифрами «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 
1917-1991 років».

10. У Законі України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» (Відомості 
Верховної Ради України, 2012 р., № 2-3, ст. 3; 2013 р., № 41, ст. 549):

1) у статті 33:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 33. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі 

міжнаціональних відносин та у сприянні відновленню прав репресованих осіб»;
частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) утворення регіональної комісії з реабілітації у порядку, визначеному Зако-

ном України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 
1917-1991 років», призначення її персонального складу, а також затвердження поло-
ження про регіональну комісію з реабілітації»;

2) статтю 50 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим здійснює також організа-

ційно-технічне та фінансове забезпечення діяльності регіональної комісії з реабіліта-
ції відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 
тоталітарного режиму 1917-1991 років».

У зв’язку з цим частини другу — сьому вважати відповідно частинами третьою 
— восьмою.

11. Частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верхо-
вної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) доповнити пунктом 
23 такого змісту:

«23) позивачі — за подання позовів щодо оскарження рішень Національної комі-
сії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про ре-
абілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

12. У статті 2 Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за наці-
ональною ознакою» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 896) сло-
ва «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» замінити словами і циф-
рами «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-
1991 років».

13. В абзаці другому преамбули Закону України «Про засудження комуністично-
го та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та за-
борону пропаганди їхньої символіки» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 
26, ст. 219) слова і цифри «у 1991 році Законом України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні» політичних» замінити словами і цифрами «Зако-
ном України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режи-
му 1917-1991 років».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Постанову Верховної Ради України «Про тлумачення Закону України «Про реабілі-

тацію жертв політичних репресій в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 
р., № 15, ст. 88);

пункт 4 Постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону 
Української РСР «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (Відомості 
Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 263).

3. Встановити, що:
1) довідки або посвідчення про реабілітацію, видані у державах — республіках ко-

лишнього Союзу РСР або державними органами Союзу РСР, є чинними на терито-
рії України;

2) Національна комісія з реабілітації утворюється протягом трьох місяців з дня 
затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сферах культури та мистецтв, відновлення та збереження наці-
ональної пам’яті, положення про Національну комісію з реабілітації;

3) регіональні комісії з реабілітації утворюються головами обласних та Київської 
міської державних адміністрацій протягом трьох місяців з дня затвердження цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політи-
ки у сферах культури та мистецтв, відновлення та збереження національної пам’яті, 
типового положення про регіональні комісії з реабілітації;

4) регіональні комісії з реабілітації, що утворюються Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим та головою Севастопольської міської державної адміністрації, утво-
рюються та їх персональний склад призначається у порядку, встановленому цим За-
коном, протягом трьох місяців з дня повернення тимчасово окупованої території Ав-
тономної Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України та 
формування Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської 
державної адміністрації відповідно до Конституції та законів України, але не раніше 
затвердження типового положення про регіональні комісії з реабілітації.

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього За-
кону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим За-
коном.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
13 березня 2018 року 
№ 2325-VIII

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

СПРАВА «КОНОРОЙ ТА ГРИТА ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF KONOROY AND GRYTA v. UKRAINE)

(Заяви № 40213/13 та № 41168/17)
Стислий виклад рішення від 29 березня 2018 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скар-
жилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивільних прова-
джень та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридич-
ного захисту.

З огляду на всі наявні в Європейського суду матеріали та відповідно до його прак-
тики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість цивільних проваджень у цих 
справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумного строку», а у заявників 
не було ефективного засобу юридичного захисту щодо цих скарг. Європейський суд 
констатував порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною 
тривалістю цивільних проваджень.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО:
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує скарги прийнятними;
3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

Конвенції щодо надмірної тривалості цивільних проваджень;
4. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам су-

ми, зазначені у переліку у додатку; ці суми мають бути конвертовані в націо нальну ва-
люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти».

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини

УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua8 

ДОКУМЕНТИ

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

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

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Іванова 

Олександра Юрійовича, 06.01.1969 р.н. (останні відомі місця проживання: 

м. Севастополь, вул. Маринеска, буд. 7, кв. 48; м. Севастополь, вул. Мари-

неска, буд. 19А, кв. 33) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408, ч. 1 

ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке відбудеться 18 травня 

2018 року о 08 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно ма-

ти паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Печер-

ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, зал 

№3, каб. 17, під головуванням судді Білоцерківця О.А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 

повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-

ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик на судовий розгляд справи за відсутністю обвину-
ваченого у порядку спеціального судового провадження

В провадженні Херсонського міського суду Херсонської області перебу-
ває кримінальне провадження №12015230000000454 за обвинуваченням 
Анісіна Івана Миколайовича, 23.02.1991 р.н., Горбунова Олександра Мико-
лайовича, 27.02.1984 р.н., за ч. 3 ст. 187 КК України.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє потерпілу Фо-
міну Марину Миколаївну, 26.02.1978 року народження, останнє відоме місце 
проживання: м. Запоріжжя, вул. Пархоменка, 24, кв. 65, потерпілу Маслов-
ську Марину Вікторівну, 19.03.1980 року народження, останнє місце прожи-
вання: Херсонська область, Каховський район, с. Коробки, вул. 40 років Пе-
ремоги, 6, кв. 2, відповідно до ч. 1 ст. 325 КПК України, що судове засідан-
ня по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 16.05.2018 
року о 15 год. 00 хв. у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської 
області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, зала судового за-
сідання 908.

Суддя Г.С. Смирнов

Втрачений  

паспорт громадянина 

України, НЕ 318655, 

на ім’я  

Рибальченка Сергія 

Миколайовича  

вважати недійсним  

з 19.04.2018 p.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як обвинува-
ченого Андрєєнка Анатолія Олександровича, 01.05.1962 року народження, 
уродженця м. Антрацит Луганської області, громадянина України, зареєстро-
ваного за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Ленінградська, буд. 
24, за обвинуваченням у скоєнні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 10 годині 30 хвилин 17 травня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Старобільського 
районного суду Луганської області за адресою: м. Старобільськ, вул. Миру, 
38-А (головуючий суддя Колядов В.Ю.).

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України, з моменту опублікування по-
вістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
розповсюдження, обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Лисяк Артем Миколайович, 07.11.1984 року наро-
дження, уродженець м. Макіївки Донецької області, зареєстрований 
за адресою: мкр-н Калінінський, буд.13, кв.78, Червоногвардійський 
р-н, м. Макіївка, Донецька область, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5, 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 17.05.2018 з 09 год. 00 хв. до 
16 год. 00 хв. до каб. № 303 слідчого відділу 2 управління (з дислока-
цією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луган-
ській областях, який знаходиться за адресою: Донецька область, м. 
Маріуполь, вул. А.Нільсена, буд.33, до слідчого Олешка Артема Олек-
сандровича для відкриття та ознайомлення із матеріалами кримі-
нального провадження, вручення Вам письмового повідомлення про 
підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному 
провадженні №22018050000000029 від 15.02.2018 за ч.1 ст.258-3 КК 
України у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального 
досудового розслідування.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»: організатори торгів: згідно переліку осіб  
за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL23139
Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

Право вимоги за кредитними дого-
ворами.

Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

26.06.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
37233-asset-sell-id-167760

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»:організатори торгів: згідно переліку осіб  
за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL23093— F11GL23100;  F11GL23124— 
F11GL23138

Короткий опис активів 
(майна) в лоті:

Право вимоги за кредитними договорами.

Електронна адреса для 
доступу до відкритих тор-
гів (аукціону) /електрон-
ного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкри-
тих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

07.06.2018.

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

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

Детальна інформація що-
до лота 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37271-asset-sell-id-167823
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/37274-asset-sell-id-167826

Голосіївська РДА в місті Києві запро-

шує на Комісію з питань захисту прав ди-

тини Гоцика Станіслава Станіславови-

ча, де розглядатиметься питання про до-

цільність позбавлення батьківських прав 

Гоцика С.С. відносно малолітніх доньок, 

2008 р.н. та 2012 р.н.

Засідання відбудеться 16.05.2018 р. 

о 16.00 год. у приміщенні Голосіївської 

РДА: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, 

каб. №415.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті перебуває кримінальне провадження № 426/679/18 від-
носно Мазанова Ярослава Миколайовича, 23.07.1967 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Мазанов Я. М., зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний 
суд Луганської області викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 23 травня 2018 року об 11.30 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чий суддя Скрипник C. M., судді Юрченко C. O., Половинка В. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-

ті перебуває кримінальне провадження № 426/3748/18 відносно 
Назарєвіча Сергія Станіславовича, 05.02.1980 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Назарєвіч С. С., зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватівський районний 
суд Луганської області викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 22 травня 2018 року о 16.00 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чий суддя Скрипник C. M., судді Попова О. М., Осіпенко Л. М.

Оголошення
щодо продажу активів (майна) 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
F22G23018 Нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», площею 80 289 м кв. за адресою:  

м. Одеса, вул. Маразліївська, будинок 1/20

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону)/електронного аукціону 
Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону

Детальна інформація щодо лоту

Перші відкриті торги (аукціон) – 31.05.2018 
Другі відкриті торги (аукціон) – 11.06.2018 
Треті відкриті торги (аукціон) – 20.06.2018 
Четверті відкриті торги (аукціон) – 03.07.2018 
www.prozorro.sale

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті: www.prozorro.sale 
http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Амур-Нижньодніпровським районним судом міста Дніпропе-
тровська (49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, б. 9) 20.04.2018 
року в порядку спеціального судового провадження постановле-
но ухвалу про призначення обвинувального акта в кримінально-
му провадженні, внесеному до ЄРДР під № 12014040630001691, 
за обвинуваченням Сидоренка Степана Андрійовича у вчинен-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 2  
ст. 365 КК України (справа № 199/8636/16), до судового розгляду.

Обвинувачений Сидоренко С. А., останнє відоме місце прожи-
вання: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Пушкі-
на, б. 13, кв. 60, викликається на 14 год. 00 хв. 18.05.2018 ро-
ку (резервні дати – о 09 год. 00 хв. 29.05.2018 року та о 09 год. 
00 хв. 01.06.2018 року) до суду (каб. № 17), для участі в судово-
му розгляді.

Головуючий суддя Сенчишин Ф. М.

Апеляційний суд Миколаївської області пові-
домляє, що кримінальне провадження за апе-
ляційною скаргою прокурора відділу нагляду за 
додержанням законів органами СБУ та держав-
ної прикордонної служби управління нагляду в 
кримінальному провадженні прокуратури Мико-
лаївської області Іщука А. О. на вирок Централь-
ного районного суду м. Миколаєва від 16 січня 
2018 року, за обвинуваченням Стельмаха С. О. 
у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, призна-
чено до розгляду в Апеляційному суді Миколаїв-
ської області на 22 травня 2018 року о 13.00 год.

Суддя О. В. Куценко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Соколов Володимир Микола-

йович, 01.11.1959 року народження, відповід-
но до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України виклика-
ється на 09 год. 00 хв. 16 травня 2018 року до 
Хмельницького міськрайонного суду (м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 411, суд-
дя Трембач О. Л., тел. 0(382) 70-27-54, у судо-
ве засідання в кримінальному провадженні  
№ 22017240000000004 за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 
КПК України.

Корюківський районний суд Чернігівської об-
ласті викликає Борисенко Тетяну Вікторівну, як 
відповідачку по цивільній справі № 736/420/18 
за позовом Матюхи Наталії Анатоліївни до Бори-
сенко Тетяни Вікторівни про позбавлення бать-
ківських прав, у судове засідання на 23 травня 
2018 року о 10 год. 00 хв.

Адреса суду: м. Корюківка Чернігівської об-
ласті, вул. Шевченка, 66,  суддя Кутовий Ю. С.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка 
бере участь у справі, передбачені ст. 223 ЦПК 
України. У разі неявки відповідачки, справа бу-
де розглянута за її відсутності на підставі наяв-
них у ній доказів.

Державний акт на земельну ділянку: серія ЯЖ №547079 від 24.09.2008 р., кадастровий номер 
1410137700:01:001:0762, земельна ділянка має площу 0,0800 га, яка розташована: м. Донецьк, Ленін-
ський район, вул. Шкільна, 47, держакт виданий на підставі Договору купівлі - продажу земельної ділянки 
№4884 від 27.06.2008 р., та зареєстровано в книзі записів № 010814600580; вищевказаний державний акт 
виданий начальником Управління Держкомзему у місті Донецьку Донецької області А.Ф. Мирошниченко, 
що належить Мялковській Оксані Володимирівні, вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: квартира, від 07.12.2007 р., серія та но-
мер бланка САВ393845, яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, проспект Панфілова, буд. 122-а, кв. 
1, видане Головним управлінням благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ра-
ди, на підставі рішення виконкому Донецької міської ради від 28.11.2007 р., № 723/6, видано начальни-
ком Головного управління М.В. Баранецьким  на ім’я Масленніков Юрій Вікторович, вважати недійсним 
в зв’язку з втратою. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

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

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

родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова роз-
робка родовища; газ природний, конденсат, нафта, супутні компонен-
ти — корисні копалини загальнодержавного значення) Любашівської 
площі. 

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родо-
вища — дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та 
затвердження запасів ДКЗ України, промислова розробка. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлені до споживання газ природний, нафта та конденсат. 
Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія 
ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу запаси та ресурси корисних копалин за Деркуль-
ською, Любашівською, Мінченківською, Плачидівською структурами 
обліковують на Державному балансі корисних копалин України; наявні 
документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

У адміністративному відношенні площа розташована на території 
Станично-Луганського району Луганської області, на відстані 16 км на 
північний схід від м. Щастя.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 333,67 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
задоволення потреб населення послугами підприємства. Прийняті 
природоохоронні заходи гарантують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні ділянка надр розташована на території 
Східно-Європейської платформи на південній частині схилу Воронізь-
кої антеклізи у межах Старобільсько-Міллеровської монокліналі і нале-
жить до нафтогазоносного району Північного борту ДДЗ.

Південною межею Старобільсько-Міллеровської монокліналі є Крас-
норіцький регіональний скид, по площині якого кам’яновугільні відкла-
ди скинуті на ~ 80-250 м.

Південніше Красноріцького регіонального скиду знаходиться зона 
зчленування Дніпровсько-Донецької западини із Донецькою складчас-
тою спорудою.

Нафтогазоносність площі пов’язана з горизонтами Б-8, Б-9, Б-10, 
Б-11 башкирського ярусу середнього карбону та С-19 серпухівського 
ярусу нижнього карбону.

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 роз-
робки родовищ. 

Заходи з охорони навколишнього середовища у процесі експлуатації 
родовища повинні бути спрямовані на попередження забруднення по-
верхні ґрунтів, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря вуг-
леводнями, промисловими стічними водами, хімреагентами, а також 
раціональне використання земель і прісних вод.

З метою недопущення негативних екологічних наслідків під час ви-
добування вуглеводнів буде застосовано сучасні інноваційні екологіч-
но надійні технології, які можуть бути залучені під час видобування вуг-
леводнів з метою підвищення коефіцієнта їхнього вилучення з продук-
тивних горизонтів родовища, що включають методи дії на пласт і на 
свердловину.

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством, з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних та компенса-
ційних заходів.

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

дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням 
нафти, газу (промислова розробка родовища; газ природний, конден-
сат, нафта, супутні компоненти — корисні копалини загальнодержав-
ного значення) Любашівської площі. Пошук і розвідка покладів вугле-
воднів, у разі введення в ДПР родовища — дослідно-промислова роз-
робка, геолого-економічна оцінка і затвердження запасів ДКЗ України. 
Промислова розробка  не є діяльністю, що супроводжується значним 
виділенням тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших 
речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат приле-
глої місцевості.

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

Водне середовище: площа знаходиться в басейні р. Деркул, а та-
кож в прибережних захисних смугах річок Ковсуг, Тепла (передбачено 
впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); за 
штатного режиму діяльності підприємства з урахуванням впроваджен-
ня передбачених організаційно-технічних і природоохоронних заходів 
— вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізич-
них та інших властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення 
можуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастиль-
ними матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відхо-
дами. Мінімізація ризиків досягається шляхом ефективного управлін-
ня діяльністю та безпечного поводження із небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд:  у межах ділянки надр  знаходиться гід-
рологічний пам’ятник природи місцевого значення «Великочернігів-
ське джерело», Товариство дотримуватиметься вимог чинного законо-
давства України (передбачено дотримання вимог і обмежень відповід-
но до Закону України «Про об’єкти природно-заповідного фонду Укра-
їни»).

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

вого та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, на-
правлені на зменшення можливих ризиків щодо порушення природно-
го рослинного покриву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): має позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в 
економіку району). Упровадження планованої діяльності є вагомим 
внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки Украї-
ни в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов 
комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, 
історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного 
ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу 
об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження із відходами регулюєть-
ся вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварій-
них ситуацій кількісний і якісний склад відходів визначають на місцях, 
за мірою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних за-
конодавчих 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 підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і 
частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  пла-
нована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяль-
ності та об’єктів, які можуть впливати на довкілля та підлягають оцінці 

впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

Зокрема, планують провести дослідження щодо впливу на повітря, 
ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, флору та фауну району, а також 
здійснити розрахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим органом моти-
вованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результа-
ти аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з 
оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої ді-
яльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення. 

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

Надаючи такі зауваження та пропозиції, слід зазначити унікальний 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначе-
ний на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить про-
цес реєстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання за-
уважень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реє-
стру з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що на-
дають 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 по-
вністю,  частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу до-
сліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це включають 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до 
законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 
буде спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічно-
го вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовища, з 
подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родови-
ща) Любашівської площі, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України.

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

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

В провадженні Жовтневого районного суду міста 
Маріуполя Донецької області знаходиться цивільна 
справа за позовною заявою Грітчина Костянтина Бо-
рисовича, який проживає за адресою: м. Харків, пр. 
Льва Ландау, буд. 156, кв. 78, який діє в інтересах 
Цимаховської Олени Сергіївни, яка зареєстрована за 
адресою: м. Донецьк, вул. Бак.Комісарів, б. 106/8, 
кв. 12 та проживає за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, пр. Миру, буд. 99, кв. 96, до Цимахов-
ського Дениса Валерійовича, який проживає за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Коробчанського, буд. 40, про 
стягнення аліментів на утримання дитини.

Відповідач по справі: Цимаховський Денис Вале-
рійович, 29.05.1980 року народження, остання відо-
ма адреса реєстрації якого: м. Донецьк, вул. Короб-
чанського, буд. 40, викликається до суду для участі в 
судових засіданнях, які призначені на 18.05.2018 ро-
ку о 08.35 годині та на 22.05.2018 року о 08.00 годині 
та відбудуться в приміщенні суду за адресою: 87555, 
Донецька область, м. Маріуполь, пр. Металургів,  
б. 31, каб. №11.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня на позовну заяву та докази, якими вони обґрунто-
вуються. У випадку неприбуття, відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута в його відсутність.

Суддя П. І. Папаценко

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22017020000000126 (номер справи 
1-кп/243/360/2018) за обвинуваченням Попова Сер-
гія Анатолійовича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвину-
ваченого Попова Сергія Анатолійовича, 18.02.1976 
року народження, який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, проспект Перемоги, 
будинок № 79, квартира № 8, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 24 травня 2018 року о 09 го-
дині 00 хвилин у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде 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.

Повістка про виклик на судовий розгляд справи 
за відсутністю обвинуваченого у порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачений Докучаєв Сергій Вікторович, 

19.10.1976 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: м. Херсон, вул. Нахімова, 6, від-
повідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України повідо-
мляється, що по кримінальному провадженню 
№12014230000000478 за його обвинуваченням за ч. 
1 ст. 115 КК України, 30.10.2017 року Херсонським 
міським судом Херсонської області постановлена 
ухвала про призначення судового розгляду в поряд-
ку спеціального судового провадження (in absentia) 
на підставі обвинувального акта по даному кримі-
нальному провадженню. Докучаєву С. В. необхідно 
з’явитися для участі у розгляді цього кримінально-
го провадження як обвинуваченому 06.06.2018 року 
о 13.00 год. у каб. 703 Херсонського міського суду 
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Ма-
яковського, 6/29.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному 
сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті: ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О. С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) перебуває 
кримінальне провадження № 12017050000000110 
(справа № 1-кп/243/121/2018) за обвинуваченням 
Корольова Максима Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Корольова Максима Юрійовича, який 
проживає за адресою: вул. Остапенка, б. 10, кв. 50, 
м. Горлівка Донецької області, у судове засідання, 
яке відбудеться 22 травня 2018 року о 08.30 год. у 
залі судового засідання № 11.

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 І. О. Сидоренко
Сихівський районний суд м. Львова повідомляє обвинувачену в криміналь-

ному провадженні Бутковську Галину Георгіївну, 25 червня 1956 року наро-
дження, зареєстровану за адресою: Львівська область, м. Миколаїв, вул. Зеле-
на, 81-б, підготовче судове засідання з розгляду обвинувального акта в кримі-
нальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 32012150000000019 від 24.11.2012 року, про обвинувачення Бутковської Гали-
ни Георгіївни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, 
ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, відбудеться 6 червня 2018 року о 09 год. 30 хв. 
у залі судових засідань Сихівського районного суду м. Львова.

Суддя Теслюк Д. Ю.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Солодуна Де-
ниса Сергійовича як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/10034/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопо-
рушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова О. Б. у підготовче судове засідання, що відбудеться 24 
травня 2018 року о 09.15 год. у приміщенні Корольовського районно-
го суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
№ 9 (каб. 300). Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Дзержинський міський суд Доне-
цької області викликає КУЛЕШУ На-
талію В’ячеславівну по кримінально-
му провадженню № 296/7656/16-к як 
обвинувачену у вчиненні злочину за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України 
в судове засідання, яке відбудеться 
21.05.2018 року об 11.30 годині. Явка 
обвинуваченої обов’язкова. 

Суддя Качаленко Є. В.

Дзержинський міський суд Доне-
цької області викликає КАЛИНУ Сер-
гія Анатолійовича по кримінальному 
провадженню № 591/3415/17 як об-
винуваченого у вчиненні злочину за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України в судове засі-
дання, яке відбудеться 21.05.2018 ро-
ку об 11.00 годині. Явка обвинуваче-
ного обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

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

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

довища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка 
родовища; газ природний, нафта, конденсат, супутні компоненти — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення) Липчанської площі. 

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родо-
вища — дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та 
затвердження запасів ДКЗ України, промислова розробка. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлені до споживання газ природний і нафта. Роботи на ді-
лянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львів-
газвидобування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах спе-
ціального дозволу ресурси корисних копалин за Липчанською структу-
рою обліковують на Державному балансі корисних копалин України; 
наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

У адміністративному відношенні площа розташована в Хустському 
та Іршавському районах Закарпатської області. Безпосередньо в межах 
площі розташоване місто Хуст.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 292,2 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
задоволення потреб населення послугами підприємства. Ужиті приро-
доохоронні заходи гарантують мінімальний залишковий рівень впливу 
господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населен-
ня та його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні площа досліджень розміщена в північно-
західній частині Солотвинської западини Закарпатського прогину. Лип-
чанська структура сформувалася в умовах пошарового огортання тера-
соподібного виступу у розмитій поверхні фундаменту міоценовими на-
пластуваннями. У підсольовій частині розрізу північно-східне змикання 
схилів структури зрізане розломом майже при склепінні. У контурі ізо-
гіпси — 800 м, яка замикається на цьому розломі, структура є ізоме-
тричною 2,5 x 2,5 км; у прирозломній зоні вона розтягується до 5 км. 

Структура має роздвоєне склепіння висотою 150 — 170 м вище ізо-
гіпси — 800 мз південно-західного боку і 100 — 120 м — з південно-
східного боку.

Перспективи газоносності пов’язані з мезозойськими та неогенови-
ми породами.

Відклади новоселицької світи мають вулканогенне походження. По-
тенційними колекторами в ній є туфи та туфогенні пісковики. У ме-
жах Солотвинської западини вони характеризуються пористістю 0,02 
— 22,3% та проникністю (0,01 — 0,6)·10-3 мкм2. Саме з них отрима-
ли газ на Солотвинському родовищі. Під час випробування пласта роз-
мір дебіту газу змінювався у межах 5,6÷137,5 тис. м3/доба; початковий 
пластовий тиск складав 14,4 МПа.

Колекторські властивості нижньотереблянських порід у межах запа-
дини на загал характеризуються проникністю 0,1 — 0,9 мД і пористістю 
1 — 18%, а за зразками тріщинуватих різновидів 53,7 мД і 24,6%. Тов-
щина окремих пластів пісковиків із підвищеною проникністю сягає 5 м 
(свердловина №1-Гр) Максимальний дебіт газу з нижньотереблянських 
покладів складав 5,8 тис. м3/доба (свердловина №2-Сл).

На Солотвинському родовищі нижньотереблянські газонасичені по-
роди контактують безпосередньо з газоносними туфами новоселиць-
кої світи й утворюють з ними єдиний поклад, а солевмісна глиниста 
товща верхньотереблянської світи виступає надійною покришкою. Ана-
логічний поклад очікують на Липчанській структурі. 

Для забезпечення видобутку газу з виявленого покладу необхідне 
будівництво експлуатаційних свердловин, індивідуальних шлейфів та 
інгібіторопроводів, установки комплексної підготовки газу (УКПГ) і га-

зопроводу підключення для його подачі до газотранспортної системи. 
Підготовлений газ планують подавати до газогону Богородчани-Хуст, 
тиск в якому за останні роки змінювався в межах 2,7 — 5,5 МПа (за-
лежно від сезону). За такої умови зі зменшенням робочого тиску на 
УКПГ нижче ніж у газотранспортній системі необхідне введення в екс-
плуатацію компресорного агрегату. Подальшу плановану діяльність 
щодо облаштування родовища виконуватимуть відповідно до вимог 
природоохоронного законодавства України.

Утворення розкривних порід на ділянці надр не відбуватиметься. У 
межах земельних ділянок, відведених для будівництва свердловин, піс-
ля його завершення буде вжито заходи щодо їхньої рекультивації.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють 
згідно 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 необхідно-
му обсязі, згідно з чинним законодавством, з метою забезпечення раціо-
нального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжит-
тя охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

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

дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням 
нафти, газу (промислова розробка родовища; газ природний, нафта, 
конденсат, супутні компоненти — корисні копалини загальнодержав-
ного значення) Липчанської площі. Пошук і розвідка покладів вугле-
воднів, у разі введення в ДПР родовища — дослідно-промислова роз-
робка, геолого-економічна оцінка та затвердження запасів ДКЗ Укра-
їни. Промислова розробка не є діяльністю, що супроводжується зна-
чним виділенням 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 за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений у 
грошовому виразі, 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 
річок Тиса, Байлова, Боронявка, Хустець, Ріка, Теребля (передбачено 
вжиття заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); за штатно-
го режиму діяльності підприємства, з урахуванням вжиття передбаче-
них організаційно-технічних та природоохоронних заходів — вплив ха-
рактеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізич-
них та інших властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення 
можуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастиль-
ними матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відхода-
ми. Мінімізація ризиків досягається шляхом ефективного управління 
діяльністю та безпечного поводженням із небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: у межах родовища знаходиться запо-
відний масив «Долина нарцисів» та пам’ятки природи місцевого зна-
чення (передбачено дотримання вимог і обмежень відповідно до Зако-
ну України «Про об’єкти природно-заповідного фонду України»).

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

вого та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, на-
правлені на зменшення можливих ризиків щодо порушення природно-
го рослинного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушень навколишнього техногенного середовища за умов 
комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, 
історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного 
ландшафту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу 
об’єкту відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних 

ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за 
мірою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законо-
давчих 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 підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і 
частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  пла-
нована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяль-
ності та об’єктів, які можуть впливати на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

Зокрема, планують провести дослідження щодо впливу на повітря, 
ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, флору та фауну району, а також 
здійснити розрахунки акустичного впливу.  

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі  
в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обгово-
рення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впли-
ву на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації  
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на  
довкілля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідо-
млення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження та пропозиції до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження та пропозиції, слід зазначити унікальний 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначе-
ний на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить про-
цес реєстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання за-
уважень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реє-
стру з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що на-
дають 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 по-
вністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу до-
сліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це включають 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до 
законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 
буде спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічно-
го вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовища, з 
подальшим видобуванням нафти та газу (промислова розробка родо-
вища) Липчанської площі, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої  
діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних 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.
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ОГОЛОШЕННЯ

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється кримінальне проваджен-
ня щодо обвинувачення Завдовєєва Сергія Сергійо-
вича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, підготовчий розгляд 
якого призначено на 09.00 год. 25.05.2018 р.

Обвинуваченому Завдовєєву Сергію Сергійовичу 
необхідно з’явитись до каб. № 15 Красноармійського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: 
85302, Донецька область, м. Покровськ, вул. Євро-
пейська, 20, на 09.00 год. 25.05.2018 р.

Суддя В. А. Варибрус

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Пилипенка Анатолія Ми-
колайовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, який 
викликається для участі в розгляді кримінального 
провадження, що відбудеться 23 травня 2018 року о 
09.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Марі-
уполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає кримінальне провадження №233/3587/17 
за обвинуваченням Сойнікової Т.Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова Тамара Дми-
трівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 15, кв. 6, 
викликається до суду на 09 годину 00 хвилин 23 травня 2018 
року (корп. № 1, каб. №12), для участі в судовому засіданні. 
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченою та оголо-
шення її в міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 
буд. 39«А») розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Коломєєць Святослава Вікторовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Обвинувачений Коломєєць Святослав Вікторович, 
27.11.1984 р.н., останнє місце реєстрації якого: м. До-
нецьк, проспект Ленінський, 13/31, викликається на 
21.05.2018 року о 10.00 год. до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 14, для участі в розгляді кри-
мінального провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 22017050000000253 від 07.08.2017 року (єд. унік.  
№ 243/3432/18, провадження № 1-кп/243/505/2018) за обвину-
ваченням Невмирич Тетяни Афанасіївни у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинувачена Невмирич Тетяна Афанасіївна, 20.02.1956 
р.н., уродженка м. Слов’янськ, яка зареєстрована за адресою: 
м. Слов’янськ, вул. Паркова, 1/43, викликається в судове за-
сідання по справі, призначене на 25 травня 2018 року о 13.00 
год.

У випадку неприбуття, обвинувачена повинна повідомити 
суду про причини неявки, інакше справа буде розглянута в її 
відсутність.

Суддя І. М. Мінаєв

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється судове провадження за 
кримінальним провадженням щодо Арнова Воло-
димира Олександровича, обвинуваченого за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, підготовчий розгляд якого при-
значено на 16.00 год. 21.05.2018 р.

Обвинуваченому Арнову Володимиру Олексан-
дровичу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20, на 16.00 год. 21.05.2018 р.

Суддя В. А. Варибрус

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає кримінальну справу № 234/9107/15-к (прова-
дження № 1-кп/234/22/18) за обвинуваченням Бас-
ловяка Олексія Андрійовича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, 29.02.1984 р.н., який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобу-
дівників, буд. 21, кв. 19, викликається на 22.05.2018 
року о 09.00 год. до суду, каб. №10, для участі в роз-
гляді справи по суті.

Суддя Ю. В. Фоміна

02.05.2018 року Токмацьким районним судом За-

порізької області було засуджено Губіна Артема Кос-

тянтиновича за ч. 1 ст. 258-3 КК України до 10 років 

позбавлення волі.

Апеляційна скарга може бути подана до Апеляцій-

ного суду Запорізької області протягом 30 днів з мо-

менту проголошення вироку.

Суддя Курдюков В. М.

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

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

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

родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова роз-
робка родовища; газ природний, конденсат, нафта, супутні компонен-
ти — корисні копалини загальнодержавного значення) Лютнянсько-
го родовища. 

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР ро-
довища — дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцін-
ка та затвердження запасів ДКЗ України, промислова розробка. Ме-
тод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце-
ва продукція — підготовлені до споживання газ природний, нафта та 
конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підроз-
діл — філія ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу запаси та ресурси корисних копалин за Лютнян-
ським родовищем обліковують на Державному балансі корисних ко-
палин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

У адміністративному відношенні площа розташована на території 
Великоберезнянського та Воловецького районів Закарпатської облас-
ті, на відстані 30 км на схід від м. Великий Березний, на околицях сіл 
Люта, Тихий та Сухий.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, 
площа ділянки надр 104,8 км2; площа знаходиться у геологічному ви-
вченні).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
задоволення потреб населення послугами підприємства. Ужиті приро-
доохоронні заходи гарантують мінімальний залишковий рівень впли-
ву господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого насе-
лення та його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні площа розташована в північно-західній 
частині Складчастих Карпат на ділянці зчленування зони Кросно з Ду-
клянською зоною. Характерною особливістю Кросненської та Дуклян-
ської зон є чітка покровно-лускувата тектонічна будова. 

Як Дуклянська, так і Кросненська зони складаються з низки лусок 
або скиб, для яких характерна часткова або повна відсутність північ-
но-східних крил, зрізаних практично повністю насувами, ускладнення 
структурами нижчого порядку та повздовжніми розломами.

Лютнянське газове родовище відкрито у 2015 році пошуковою 
свердловиною № 2-Лютнянська. З теригенних відкладів (головецька 
світа палеогену II ярус складок) отримано промисловий приплив газу, 
під час дослідження свердловини отримано промисловий приплив га-
зу дебітом 60,72 тис. м3/доба.

Початкові загальні запаси газу щодо родовища оцінено у межах ді-
лянки надр за категорією С2 склали 168 млн м3, з них 161 млн м3 — ба-
лансові попередньо розвідані; початкові попередньо розвідані з неви-
значеним промисловим значенням — 463 млн м3.

Наразі Лютнянське родовище не облаштоване, його експлуатація не 
ведеться.

Розробку Лютнянського родовища пропонують проводити на уста-
новці підготовки газу з його осушкою, побудувавши віртуальний газо-
провід, тобто везучи стиснений газ автомобільним транспортом. По-
дальшу розробку родовища здійснюватимуть  відповідно до природо-
охоронного законодавства України.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встанов-
люють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-

логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть 
у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством, з метою за-
безпечення раціонального використання природних ресурсів, а також 
вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

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

лі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобу-
ванням нафти, газу (промислова розробка родовища; газ природний, 
конденсат, нафта, супутні компоненти — корисні копалини загально-
державного значення) Лютнянського родовища. Пошук і розвідка по-
кладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища — дослідно-про-
мислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвердження запа-
сів ДКЗ України. Промислова розробка не є діяльністю, що супрово-
джується значним виділенням тепла, вологи, газів, що мають парни-
ковий 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 допусти-
мий. Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визна-
чений у грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за 
викиди в атмосферне повітря окремих забруднювальних речовин ста-
ціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового ко-
дексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена 
до річок Люта, Жденівка, Гусний струмок (передбачено вжиття захо-
дів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); за штатного режиму 
діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених 
організаційно-технічних і природоохоронних заходів — вплив харак-
теризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт (розробка родовища не призведе до зміни водно-фі-
зичних та інших властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруд-
нення можуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-
мастильними матеріалами, технічними рідинами, а також забруднен-
ня відходами. Мінімізація ризиків досягається шляхом ефективного 
управління діяльністю та безпечного поводження із небезпечними ре-
човинами.

Природно-заповідний фонд: за наявності природно-заповідно-
го фонду в межах площі Товариство дотримуватиметься вимог чин-
ного законодавства України (передбачено дотримання вимог і обме-
жень відповідно до Закону України «Про об’єкти природно-заповідно-
го фонду України»).

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

тового та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, 
направлені на зменшення можливих ризиків щодо порушення природ-
ного рослинного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушень навколишнього техногенного середовища за умов 
комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, 
історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурно-
го ландшафту й інші елементи техногенного середовища у зоні впли-
ву об’єкта відсутні.

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

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності й об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт 
і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  
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 впли-
ву на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транс-
кордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких мо-
же зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачепле-
них держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відпо-
відно 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, поверхневі та ґрунтові води, флору та фауну району, а також 
здійснити розрахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі 
в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля – це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарюван-
ня, а також інформації, отриманої від громадськості під час громад-
ського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим орга-
ном мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що врахо-
вує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахуван-
ня 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 гро-
мадського обговорення. 

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід зазначити унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зау-
важень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реє-
стру з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарюван-
ня (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що 
надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду 
на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час 
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю,  частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропо-
зиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це 
включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до 
законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльнос-
ті буде спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геоло-
гічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родо-
вища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка 
родовища) Лютнянського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно над-
силати 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.

ТОВ «ТК «ДНІПРО-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 40354654) повідомляє про припинення 

Товариства шляхом його ліквідації згідно протоколу № 01-2018 від 03.05.2018. Лікві-

датором призначено Гелашвілі Олену Олександрівну. Вимоги кредиторів приймаються 

протягом двох місяців з дня публікації за адресою діяльності ліквідатора: 51925, Укра-

їна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, тупик Прохідний, буд. 8, приміщення 7а.

ТОВ «УКРБУД-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 40109304) повідомляє про припинення То-

вариства шляхом його ліквідації згідно протоколу № 01-2018 від 03.05.2018. Ліквіда-

тором призначено Гелашвілі Олену Олександрівну. Вимоги кредиторів приймаються 

протягом двох місяців з дня публікації за адресою діяльності ліквідатора: 51925, Укра-

їна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, тупик Прохідний, буд. 8, приміщення 7а.

Свідоцтво на право власності 

на квартиру за адресою: м. Київ, 

вул. Челябінська, 15, кв. 127, 

видане на ім’я 

Рубана Петра Олексійовича, 

вважати втраченим.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

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

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

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

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

п’ятницю та суботу
Зам. № 61 929

Загальний тираж за травень 307 818

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

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

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

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +6  +11 +14  +19
Житомирська +6  +11 +14  +19
Чернігівська +5  +10 +13  +18
Сумська +5  +10 +12  +17
Закарпатська +6  +11 +18  +23
Рівненська +6  +11 +13  +18
Львівська +4    +9 +14  +19
Івано-Франківська +4    +9 +13  +18
Волинська +5  +10 +14  +19
Хмельницька +6  +11 +14  +19
Чернівецька +3    +8 +13  +18
Тернопільська +5  +10 +13  +18
Вінницька +6  +11 +14  +19

Oбласть Нiч День

Черкаська +6  +11 +13  +18
Кіровоградська +6  +11 +13  +18
Полтавська +5  +10 +12  +17
Дніпропетровська +5  +10 +14  +19
Одеська +7  +12 +14  +19
Миколаївська +6  +11 +14  +19
Херсонська +7  +12 +14  +19
Запорізька +6  +11 +13  +18
Харківська +5  +10 +14  +19
Донецька +6  +11 +14  +19
Луганська +5  +10 +12  +17
Крим +7  +12 +14  +19
Київ +8  +10 +14  +16
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Черкащани вшанували 
пам’ять героїв

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПАТРІОТИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ. У Долині троянд міста Чер-
каси 8 і 9 травня відбувся фестиваль «Народ Героїв». Його ор-
ганізовано з ініціативи та за підтримки громадських організа-
цій, благодійного фонду «Центр допомоги армії» та «Час на-
дії», а також обласної та міської влади. Фестиваль організува-
ли, щоб укотре нагадати про цінність українських традицій, від-
дати шану пам’яті героям усіх часів. 

Різні локації та майданчики заходу, фотозони на історич-
ні теми були спрямовані на осмислення подій минулого. При-
міром, розповідаючи про патріотів, які прославили Черкащи-
ну, фотозони від ГО «Творчий коловрат» створили особли-
ву атмосферу, переки-
нувши місток із минулого 
до сучасного. Це особли-
во важливо для молоді, 
адже пам’ять про захисни-
ків Батьківщини потребує 
не лише вшанування, а й 
осмислення суті їхніх по-
двигів, продовження їхньої 
справи у нових умовах. 

Відомі майстрині під-
готували тематичні май-
стер-класи, під час яких 
гості фестивалю виготов-
ляли сувеніри для себе і воїнів. Відвідувачі охоче долучилися 
до тематичних виставок, тактичних локацій, ярмарків народ-
них майстрів та майстер-класів. Польова кухня пригощала гос-
тей смачною кашею.

На фестивалі «Народ Героїв» його організатори зібрали без-
ліч цікавих учасників, які демонстрували свої вміння й досягнен-
ня. Один з них — черкаський комунальний позашкільний на-
вчальний заклад «Клуб юних моряків із флотилією». При клубі 
діє загін юних морських піхотинців імені полковника В’ячеслава 
Галви. Хлопці із загону продемонстрували габаритні макети різ-
них видів озброєння Збройних сил України, провели майстер-
класи для однолітків, на яких вчили їх правильно поводитися зі 
стрілецькою зброєю, передавали навички надання першої ме-
дичної допомоги, вчили в’язати морські вузли тощо. Чимало 
учасників відвідали інтерактивний тир. У межах заходу попере-
дньо відбулися конкурси дитячих малюнків та есе, переможців 
яких нагороджено під час фінального етапу фестивалю.

Пам’ять про захисників 
Батьківщини потребує 
не лише вшанування, 
а й осмислення 
суті їхніх подвигів, 
продовження їхньої 
справи у нових умовах.

У Маріуполі можна замовити піцу 
просто на передову 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

СМАЧНОГО! Першим 
успішно реалізованим проек-
том ветерана АТО підприємця 
Олексія Кельта стало відкрит-
тя у прифронтовому Маріупо-
лі кав’ярні Veterano Coffee, по-

пулярної серед відвідувачів. 
Наступним кроком став тес-
товий запуск лінії з виробни-
цтва і доставки піци бренда 
Veterano Pizza. Доставляти-
муть свіжу традиційну італій-
ську страву безкоштовно, для 
тих, хто забирає її сам, перед-
бачена знижка 15 відсотків, а 

учасники бойових дій отриму-
ють знижку 25 відсотків. Най-
першими шанувальниками пі-
ци від ветеранів АТО стануть 
бойові побратими — україн-
ські військовослужбовці, які 
обороняють Маріуполь та ін-
ші довколишні населені пунк-
ти Приазов’я. 

А ще у піцерії мають на-
мір запровадити спеціаль-
ну акцію — замовлення піци 
для бійців на бойових позиці-
ях. Тобто кожен охочий зможе 
зробити тут замовлення на 
свіжу страву, яку оператив-
но відвезуть військовослуж-
бовцям. 

Школярі Луганщини 
пройшли стрілецький вишкіл 

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ЗБОРИ. Майже 170 учнів 
шкіл Старобільського і Ново-
псковського районів позмага-
лися у стрільбі зі стрілецької 
зброї й вчилися надавати пер-
винну медичну допомогу. Во-
ни прослухали курс основ ра-
діаційного, хімічного та бак-
теріологічного захисту, мін-
ної безпеки під час навчаль-
но-польових зборів, які ор-
ганізували для них військові 
оперативно-тактичного угру-

повання «Північ». До участі у 
зборах долучились юнаки та 
дівчата, які цим заходом за-
вершують вивчення предмета 
«Захист Вітчизни». 

Як розповів начальник гру-
пи цивільно-військового спів-
робітництва ОТУ «Північ» 
полковник Юрій Максимів, на 
полігоні військові організува-
ли для молоді місця для підго-
товки і практичного виконан-
ня вправ навчальних стрільб 
з автомата. За словами офі-
цера, під час збору з огляду 
на специфіку подій останніх 

років у регіоні основну увагу 
військовослужбовці зосере-
дили на вихованні у школярів 
правил протимінної безпеки 
та поведінки в разі виявлен-
ня вибухонебезпечних пред-
метів. 

«Ми дуже вдячні особовому 
складу ОТУ «Північ» та офі-
церам цивільно-військового 
співробітництва за допомогу 
в проведенні заходу. Він над-
звичайно важливий для патрі-
отичного виховання молоді й 
заохочення юнаків і дівчат бу-
дувати кар’єру у військових 

структурах держави», — за-
значає викладач предмета 
«Захист Вітчизни» Старобіль-
ської гімназії Василь Коваль. 

Найважливішим підсумком 
першого дня збору стали щи-
рі захоплені відгуки юнаків і 
дівчат. А потім для всіх учас-
ників зборів відбулася екскур-
сія до однієї з військових час-
тин угруповання «Північ», під 
час якої військовослужбов-
ці продемонстрували учням 
зразки військової техніки, що 
перебувають на озброєнні 
в ітчизняного війська.

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

АРТТЕРАПІЯ. «Соловейко 
з одним крилом» — незвичай-
ну виставу з такою назвою по-
казали в Миколаївському ху-
дожньому російському драма-
тичному театрі. Казку напи-
сав лікар-психотерапевт Олег 
Романчук, а режисер-поста-
новник Людмила Оспадова 
створила за нею п’єсу. Ролі 
у спектаклі поруч з акторами 
виконують діти з інвалідністю.

Ідея п’єси належить Кате-
рині Ліщенко, мамі особли-
вої дівчинки Аліни. Катерина 
з однодумцями майже два ро-
ки збирала кошти на виста-
ву, придбання костюмів та де-
корацій. Проект «Соловейко 
з одним крилом» переміг під 

час голосування за громад-
ський бюджет Миколаєва, на 
його здійснення було перед-
бачено 117 тисяч гривень, що 
дало змогу реалізувати за-
дум. Тепер виставу демон-
струватимуть на різних сце-
нічних майданчиках Микола-
єва та області. 

Як розповідає Катерина Лі-
щенко, спектакль на прикла-
ді солов’їного сімейства роз-
повідає, як непросто адапту-
ватися в житті особливим ді-
ткам та їхнім батькам. 

«Наші діти щодня борють-
ся з болем, — каже Катери-
на. — Але вони бажають жи-
ти повноцінним життям, гра-
тися з однолітками, вчитися 
у школі, радіти сонцю. Нам 
важливо поділитися нашими 
проблемами, донести людям, 

яка важлива їхня підтримка, 
усмішки і добрі слова».

Сюжет простий: у родині 
соловейків народжується пта-
шеня без одного крила. Спо-
чатку навіть батько з нерозу-
мінням сприйняв його появу. 
Не підтримала родину і пта-
шина зграя, залишила зиму-
вати. Та добрі люди допомо-
гли соловейкам вистояти, а 
серця батьків зігріли малюка. 

Людмила Оспадова дода-
ла, що ідея долучити до спек-
таклю дітей з інвалідністю 
з’явилася не відразу, проте 
досвід роботи з такими акто-
рами багато чого її навчив. 

Для кожної дитини, яка 
грає у виставі, це велика по-
дія в житті. Головну роль зі-
грав 11-річний Костянтин, 
який має серйозні ортопе-

дичні проблеми і може пере-
суватися лише у спеціальних 
протезах. Костя у справжньо-
му житті займається вокалом, 
акторським мистецтвом. 

Роль ніжної й тендітної ді-
вчинки Весни-Осені-Зими зі-
грала 9-річна Аліна, яка має 
складні порушення, їй важ-
ко говорити, особливо руха-
ючись. Ролі солов’ят зіграли 
Артем, Ліза і Данько, які теж 
мають проблеми з опорно-
руховим апаратом. Ролі до-
рослих зіграли актори моло-
діжного аматорського театру 
«С.Т.У.К», а танцювали ви-
конавці з колективу «Турде-
форс». 

У день прем’єри в залі був 
аншлаг. Мало хто стримував 
сльози радості за успіх ма-
леньких мужніх акторів. 

У Миколаєві відбулась 
особлива прем’єра 

У виставі разом з професійними акторами ролі виконували діти з обмеженими можливостями


