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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 8 червня 2018 року
USD 2617.1679 EUR 3097.6799 RUB 4.2340 / AU 339786.91 AG 4330.10 PT 235806.83 PD 263810.52

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

ОСНОВИ ДЕРЖАВНОСТІ ДОКУМЕНТИ
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В України та Росії діаметрально 
протилежні ментальні засади. 
Мужність, патріотизм і віра 
неодмінно здолають страх, 
примус і тоталітаризм

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Державної програми підвищення 
рівня безпеки дорожнього руху 
в Україні на період до 2020 року»

Очільник МЗС Туреччини закликає світове 
співтовариство пам’ятати, що Крим — це Україна

ЦИТАТА ДНЯ

МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ:

ЦИФРА ДНЯ

1,6 млрд грн
стягнено з неплатників аліментів 

від початку чинності нового закону

«Нагадуємо: 
якщо зараз ви забудете 

про Крим і завтра 
в Україні що-небудь 

станеться, ви нестимете 
відповідальність 

за це».
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Як з відходів 
отримати доходи 

ЕНЕРГЕТИКА. Біогазові установки в Україні мають неабиякі 
перспективи, головне — врахувати їхні особливості 
і не вкладати гроші, доки не врахуєш усі «за» та «проти» 

Воєнна агресія 
не сумісна зі спортом 

НАПЕРЕДОДНІ. Усі країни вільного світу та їхніх громадян 
бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії закликав з пар-
ламентської трибуни Голова Верховної Ради Андрій Парубій. 
Він застеріг уболівальників від поїздок до РФ, бо існує загро-
за «бути захопленими в полон російськими терористами».

«Наступного тижня, з 14 червня, в Росії почнеться чемпіо-
нат світу з футболу ФІФА-2018. Чемпіонат мав би стати ве-
ликим спортивним святом для всіх шанувальників футболу. 
Але, на жаль, цього року він проходить у Росії, яка продо-
вжує агресію і проти України, і проти Грузії, і проти Молдо-
ви. Закликаю всі країни вільного світу та їхніх громадян бой-
котувати чемпіонат світу з футболу в Росії», — цитує Укрін-
форм слова посадовця. 

Рішення бойкотувати змагання на політичному рівні ого-
лосила Австралія, чия офіційна делегація не прибуде до 
РФ. Від імені держави гравців підтримуватиме лише по-
сол. Дипломатичний бойкот не матиме жодного стосунку 
до спортсменів, а всі питання щодо виступу команди глава 
МЗС А встралії Джулі Бішоп переадресувала місцевій феде-
рації футболу.
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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

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ
під час підготовки пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на 

відповідний рік у разі потреби передбачати кошти на покриття всіх додаткових капіталь-
них видатків для реалізації інвестиційного проекту «Інвестиційний проект технічного пере-
оснащення лави № 42-1146 м пласта m3 ВП «Шахта «Центральна» ДП «Торецьквугілля»;

здійснювати контроль за реалізацією зазначеного інвестиційного проекту, а та-
кож за фінансовим станом державного підприємства «Торецьквугілля» та держав-
ного підприємства — поручителя.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 23 травня 2018 р. № 441

УМОВИ 
надання у 2018 році державної гарантії для забезпечення виконання 

боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається 
державним підприємством «Торецьквугілля»

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням державної гарантії для за-
безпечення виконання боргових зобов’язань державного підприємства «Торецьквугілля» 
(далі — позичальник) за кредитом (позикою), що залучається з метою реалізації інвес-
тиційного проекту «Інвестиційний проект технічного переоснащення лави № 42-1146 м 
пласта m3 ВП «Шахта «Центральна» ДП «Торецьквугілля» (далі — запозичення).

2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання 80 відсотків борго-
вих зобов’язань позичальника за запозиченням, сума якого становить 21 146 тис. 
гривень, включаючи зобов’язання щодо погашення основної суми, сплати відсотків, 
комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичення.

3. Забезпеченням виконання зобов’язань за надання державної гарантії відповід-
но до цих Умов є майно, закуплене за рахунок кредиту, майнові права на отримання 
грошових коштів від реалізації вугільної продукції, що становить не менш як 100 від-
сотків обсягу наданої державної гарантії, а також порука на користь гаранта.

4. Розмір плати за надання державної гарантії, отриманої позичальником відповідно до 
цих Умов, встановлюється на рівні 0,001 відсотка річних непогашеної суми запозичення.

5. До надання державної гарантії позичальник забезпечує погодження залучення запо-
зичення відповідно до Порядку погодження залучення державними підприємствами, у то-
му числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та біль-
ше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або 
поруки за такими зобов’язаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 58, ст. 2325), при цьому 
залучення позичальником запозичення попередньо погоджується з Міненерговугіллям.

6. До надання державної гарантії Мінфін укладає із позичальником договір про 
погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, із 
поручителем — договір поруки на користь гаранта.

7. Державна гарантія надається на строк виконання боргових зобов’язань за за-
позиченням.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 травня 2018 р. № 442 
Київ

Про надання у 2018 році державної гарантії за зобов’язаннями 
державного підприємства «Шахта ім. М. С. Сургая»

Відповідно до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 
рік» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
щодо надання у 2018 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових 
зобов’язань за кредитом (позикою) у сумі 138 841,3 тис. гривень, що залучається дер-
жавним підприємством «Шахта ім. М. С. Сургая» для реалізації інвестиційного проекту 
«Технічне переоснащення ДП «Шахта ім. М. С. Сургая» (далі — запозичення).

2. Затвердити Умови надання у 2018 році державної гарантії для забезпечення ви-
конання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається державним 
підприємством «Шахта ім. М. С. Сургая», що додаються.

3. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. 
№ 131 «Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з на-

данням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і 
позичальниками» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється 
на надання державної гарантії за запозиченням.

4. Уповноважити Міністра фінансів підписувати у 2018 році документи щодо надання 
державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням.

5. Міністерству енергетики та вугільної промисловості:
під час підготовки пропозицій до проекту закону про Державний бюджет Украї-

ни на відповідний рік у разі потреби передбачати кошти на покриття всіх додаткових 
капітальних видатків для реалізації інвестиційного проекту «Технічне переоснащен-
ня ДП «Шахта ім. М. С. Сургая»;

здійснювати контроль за реалізацією зазначеного інвестиційного проекту, а також 
за фінансовим станом державного підприємства «Шахта ім. М. С. Сургая» та держав-
ного підприємства — поручителя.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 23 травня 2018 р. № 442

УМОВИ 
надання у 2018 році державної гарантії для забезпечення виконання 

боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається 
державним підприємством «Шахта ім. М. С. Сургая»

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням державної гарантії для 
забезпечення виконання боргових зобов’язань державного підприємства «Шах-
та ім. М. С. Сургая» (далі — позичальник) за кредитом (позикою), що залучаєть-
ся з метою реалізації інвестиційного проекту «Технічне переоснащення ДП «Шахта 
ім. М. С. Сургая» (далі — запозичення).

2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання 80 відсотків борго-
вих зобов’язань позичальника за запозиченням, сума якого становить 138 841,3 тис. 
гривень, включаючи зобов’язання щодо погашення основної суми, сплати відсотків, 
комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичення.

3. Забезпеченням виконання зобов’язань за надання державної гарантії відповід-
но до цих Умов є майно, закуплене за рахунок кредиту, майнові права на отримання 
грошових коштів від реалізації вугільної продукції, що становить не менш як 100 від-
сотків обсягу наданої державної гарантії, а також порука на користь гаранта.

4. Розмір плати за надання державної гарантії, отриманої позичальником відповідно до 
цих Умов, встановлюється на рівні 0,001 відсотка річних непогашеної суми запозичення.

5. До надання державної гарантії позичальник забезпечує погодження залучен-
ня запозичення відповідно до Порядку погодження залучення державними підпри-
ємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному 
капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів 
(позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 58, ст. 2325), при цьому залучення позичальником запозичення 
попередньо погоджується з Міненерговугіллям.

6. До надання державної гарантії Мінфін укладає із позичальником договір про 
погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, із 
поручителем — договір поруки на користь гаранта.

7. Державна гарантія надається на строк виконання боргових зобов’язань за за-
позиченням.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 23 травня 2018 р. № 443 
Київ

Про надання у 2018 році державної гарантії 
за зобов’язаннями державного підприємства «Львіввугілля» 

з метою реалізації інвестиційного проекту «Оснащення 
нових лав ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля»

Відповідно до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 
рік» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
щодо надання у 2018 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових 
зобов’язань за кредитом (позикою) у сумі 228 108 тис. гривень, що залучається дер-
жавним підприємством «Львіввугілля» для реалізації інвестиційного проекту «Осна-
щення нових лав ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля» (далі — запозичення).

2. Затвердити Умови надання у 2018 році державної гарантії для забезпечення ви-
конання боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається державним 
підприємством «Львіввугілля», що додаються.

3. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. 
№ 131 «Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з на-
данням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і 
позичальниками» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється 
на надання державної гарантії за запозиченням.

4. Уповноважити Міністра фінансів підписувати у 2018 році документи щодо на-
дання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за за-
позиченням.

5. Міністерству енергетики та вугільної промисловості:
під час підготовки пропозицій до проекту закону про Державний бюджет Украї-

ни на відповідний рік у разі потреби передбачати кошти на покриття всіх додаткових 
капітальних видатків для реалізації інвестиційного проекту «Оснащення нових лав 
ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля»;

здійснювати контроль за реалізацією зазначеного інвестиційного проекту, а також 
за фінансовим станом державного підприємства «Львіввугілля» та державного під-
приємства — поручителя.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 23 травня 2018 р. № 443

УМОВИ 
надання у 2018 році державної гарантії для забезпечення виконання 

боргових зобов’язань за кредитом (позикою), що залучається 
державним підприємством «Львіввугілля» 

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням державної гарантії для за-
безпечення виконання боргових зобов’язань державного підприємства «Львіввугіл-
ля» (далі — позичальник) за кредитом (позикою), що залучається з метою реаліза-
ції інвестиційного проекту «Оснащення нових лав ВП «Шахта «Степова» ДП «Львів-
вугілля» (далі — запозичення).

2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання 80 відсотків  борго-
вих зобов’язань позичальника за запозиченням, сума якого становить 228 108 тис. 
гривень, включаючи зобов’язання щодо погашення основної суми, сплати відсотків, 
комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичення.

3. Забезпеченням виконання зобов’язань за надання державної гарантії відповід-
но до цих Умов є майно, закуплене за рахунок кредиту, майнові права на отримання 
грошових коштів від реалізації вугільної продукції, що становить не менш як 100 від-
сотків обсягу наданої державної гарантії, а також порука на користь гаранта.

4. Розмір плати за надання державної гарантії, отриманої позичальником відпо-
відно до цих Умов, встановлюється на рівні 0,001 відсотка річних непогашеної су-
ми запозичення.

5. До надання державної гарантії позичальник забезпечує погодження залучен-
ня запозичення відповідно до Порядку погодження залучення державними підпри-
ємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному 
капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів 
(позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язаннями, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 58, ст. 2325), при цьому залучення позичальником запозичення 
попередньо погоджується з Міненерговугіллям.

6. До надання державної гарантії Мінфін укладає із позичальником договір про 
погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, із 
поручителем — договір поруки на користь гаранта.

7. Державна гарантія надається на строк виконання боргових зобов’язань за за-
позиченням.
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ДОКУМЕНТИ

TOB «Р.Г.ГРУПП»  
(код ЄДРПОУ 37824262)

Повідомляє Засновника Нестерука Андрія Олександровича про тер-
мінові збори засновників TOB «Р.Г.ГРУПП». Дата зборів 18.06.2018 ро-
ку о 10.00 год. за адресою реєстрації підприємства. Причина терміно-
вих зборів – повідомлення про звернення до суду «Про стягнення суми 
боргу шляхом реалізації майна TOB «Р.Г.ГРУПП». Для погашення бор-
гу виникла необхідність продажу автомобіля DAF ATI, державний но-
мер AI 6938CP.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як 
обвинуваченого Шевченка Олександра Вікторовича (останнє ві-
доме місце реєстрації: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Сту-
дентська, 4/18) у судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/3634/18 за обвинуваченням Шевченка Олександра Вікторови-
ча за ч. 1 ст. 260, ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 18.06.2018 
року о 16 годині 40 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В.М. Олійник

Сихівська районна адміністрація, як Орган опіки та піклування запро-
шує Клеща Романа Олексійовича, 28.02.1978 року народження, на за-
сідання комісії з питань захисту прав дитини щодо позбавлення його 
батьківських прав.

Повідомляю, що засідання комісії відбудеться 14.06.2018 р. о 
14.00 год. у приміщенні Сихівської районної адміністрації за адресою:  
м. Львів, просп. Червоної Калини, 66, каб. 308.

Голова районної адміністрації Г. Гладяк

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням 
Пастухова Андрія Олексійовича, 5 листопада 1982 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олексійовича в судове за-
сідання на 25 червня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться в при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Підсушної Марії Володимирівни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Підсушна Марія Володимирівна, 15.03.1979 р.н., останнє 
місце реєстрації якої: вул. Калініна, 31а, м. Дебальцеве, Донецька область, 
викликається на 22 червня 2018 року об 11.00 год. до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 1, для участі в підготовчому судовому засіданні 
по кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Тітова Т.А., судді Хоменко Д.Є., Кошля А.О.

Красноармійським міськрайонним судом Донецької області здій-
снюється спеціальне судове провадження за кримінальним прова-
дженням щодо Петропольського Олександра Олександровича, обви-
нуваченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України, спеціальний судовий розгляд 
якого відкладено на 16.00 год. 21 червня 2018 року.

Обвинуваченому Петропольському Олександру Олександровичу необ-
хідно з’явитись до зали судового засідання № 6 Красноармійського місь-
крайонного суду Донецької області за адресою: 85302, Донецька область, 
м. Покровськ, вул. Європейська, 20, на 16.00 год. 21 червня 2018 року.

Суддя Стоілова Т.В.

Згідно з наказом Міністерства оборони України від 29.05.2018 року 
№ 246 припиняється юридична особа – Державне підприємство «Центр 
правового аналізу і супроводження», код ЄДРПОУ 32981218, юридич-
на адреса: 01133, м. Київ, пров. Лабораторний, 1, а саме: здійснюється 
його реорганізація шляхом приєднання до Концерну «Техвоєнсервіс».

Заяви кредиторів приймаються комісією з реорганізації підприємства 
протягом 2 місяців з дати опублікування цього оголошення за адресою: 
04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 13/24, оф. 312. Контакти: тел.: (044) 483-
21-20, моб. тел. (097) 456-00-64, E-mail: tvsradnikcvv@ukr.net.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне 
провадження № 227/3765/17 (1-кп/227/154/2018) за обвинуваченням Кікавця 
Петра Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Кікавець Петро Володимирович, 22 червня 1963 року на-
родження, останнє місце реєстрації якого: м-н Сонячний, буд. 31, кв. 37,  
м. Добропілля Донецької обл., викликається на 11.30 годину 25 червня 2018 
року до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі в під-
готовчому судовому засіданні.

Головуючий суддя Хандурін В.В., судді Тітова Т.А., Хоменко Д.Є.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області знаходиться кри-
мінальне провадження № 22017050000000253 від 07.08.2017 року (єд. унік. № 243/3432/18, 
провадження № 1-кп/243/505/2018) за обвинуваченням Невмирич Тетяни Афанасіївни у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

В підготовче судове засідання, яке відбудеться 22 червня 2018 року о 09.00 год. у при-
міщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх), викликається обвинувачена 
Невмирич Тетяна Афанасіївна, 20.02.1956 р.н., яка мешкає за адресою: Україна, Донецька 
область, м. Слов’янськ, вул. Паркова, 1/43.

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

Суддя І.М. Мінаєв

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як обвинуваченого Бе-
реста Валерія Григоровича, який мешкав за адресою: м. Донецьк, вул. Гор-
на, б. 2, кв. 67, по кримінальному провадженню щодо Береста В.Г. у вчине-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 
КК України.

Судове засідання відбудеться 21 червня 2018 року о 09.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки до суду без поваж-
них причин, оголошення вважається належним повідомленням і справу буде 
розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Суддя Д.Г. Пантелєєв

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

Обвинувачений Коломєєць Святослав Вікторович, 27.11.1984 р.н., остан-
нє місце реєстрації якого: м. Донецьк, проспект Ленінський, 13/31, викли-
кається на 21.06.2018 року о 10.00 год. до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет № 14, для участі в розгляді кримінального провадження.

Суддя Хоменко Д.Є.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Курячий Олександр Сергійович, 29.03.1988 р.н., останнє 

відоме місце реєстрації: с. Крейдяне Біловодського району Луганської об-
ласті, вул. Садова, буд. 21, кв. 1, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 
297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 12, 13, 14 червня 2018 р. о 12.00 
год. до слідчого УСБУ у Львівській області Вавричука Н.Я. (м. Львів, вул. С. 
Бандери, 1, каб. № 115), для вручення повідомлення про підозру та допиту 
як підозрюваного у кримінальному провадженні № 22018140000000018 за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 
КПК України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України. 

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

Державний акт на земельну ділянку: серія ЯМ №084896 від 03.07.2012 
р., кадастровий номер 1410136200:00:002:0641, земельна ділянка має 
площу 0,0357 га, яка розташована: м. Донецьк, Будьоннівський район, 
вул. Майора Міцули, 25, держакт виданий на підставі рішення Донецької 
міської ради №11/101 від 21.12.2011 р. та зареєстровано в книзі записів  
№ 141010001001639; вищевказаний державний акт виданий начальником 
управління Держкомзему в місті Донецьку Донецької області Н.М. Сидо-
ренко, що належить Пігалєву Денису Анатолійовичу, 

вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 27.02.2014 р., 
індексний номер 18362365, а саме: квартира, яка знаходиться за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Ульянової Марії, буд. 58-Б, кв. 119, номер бланка 
САК 638037, видане Реєстраційною службою Ворошиловського районного 
управління юстиції у місті Донецьку, державним реєстратором С.С. Ільчен-
ко, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з від-
криттям розділу) від 11.02.2014, індексний номер 10819072,  на ім’я Рязан-
цева Антоніна Юріївна, вважати недійсним в зв’язку з втратою.

НКРЕКП інформує про відкриття провадження у справі № 826/3157/18 

за позовом ПАТ «Херсонгаз» до НКРЕКП, про визнання протиправною та 

скасування постанови НКРЕКП від 07.11.2016 № 1953 «Про затвердження 

Змін до Кодексу газорозподільних систем», підготовче засідання призна-

чено на 20.06.2018 р. о 10.00 год. у приміщенні Окружного адміністратив-

ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1, 

зал судових засідань № 37.

Втрачені: Свідоцтво про право власності та Свідо-

цтво про право плавання на судно «Galia 515 Sport»  

PL-GALVA048G515, реєстраційний номер «ua5466KV», 

що належать Тюрменку Дмитру Валентиновичу, 

вважати недійсними.

Документи на судно «Stingray 240 С», з реє-

страційним бортовим номером «ДАНКО», суд-

новласник Дегода А.С., 

вважати недійсними.

Дзержинський міський суд Донецької області викли-
кає КАЛИНУ СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА по кримінально-
му провадженню № 591/3415/17 як обвинуваченого у 
вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК України в судове 
засідання, яке відбудеться 20.06.2018 року о 09.30 го-
дині. Явка обвинуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є.В.

Дзержинський міський суд Донецької області викли-
кає КУЛЕШУ НАТАЛІЮ В’ЯЧЕСЛАВІВНУ по криміналь-
ному провадженню № 296/7656/16-к як обвинувачену у 
вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни в судове засідання, яке відбудеться 20.06.2018 року 
о 09.00 годині. Явка обвинуваченої обов’язкова. 

Суддя Качаленко Є.В.

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Сабанін Андрій Олександрович, 22.07.1973 р. н., проживаючий в 
м. Донецьк, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися 
13.06.2018 о 09 год. 00 хв. до каб. № 309 слідчого відділу 2 управління (з дисло-
кацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях, який розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
А.Нільсена, буд.33, до слідчого Авєріна П.Є. для відкриття та ознайомлення із мате-
ріалами кримінального провадження, вручення Вам письмового повідомлення про 
підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні 
№22016050000000053 від 23.03.2016, за ч.1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 
КПК України при здійсненні спеціального досудового розслідування.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового прова-
дження викликає як обвинуваченого Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року 
народження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, пр. Пе-
реможців, 25/57, за матеріалами кримінального провадження № 425/2550/16-к, 
1-кп/425/23/18, на підставі обвинувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, 
ч. 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до судового засідання, яке 
відбудеться 15 червня 2018 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В.В. Козюменська

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Мірутенко Володимир Михайлович, 06.09.1967 р.н., який проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. 16, кв. 65, у порядку  
ч. 8 ст. 135 КПК України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, викликаєть-
ся 15.06.2018 р. о 15.30 год. до Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області (адреса розташування: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Євро-
пейська, 20, зал № 15), для участі в судовому засіданні в статусі обвинуваче-
ного в кримінальному провадженні № 22014050000000466 від 13.12.2014 р. за  
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України. З момен-
ту опублікування повістки про виклик обвинувачений вважається належним чи-
ном повідомленим з її змістом. Додатково повідомляю, що процесуальні доку-
менти, що підлягають врученню обвинуваченому, надсилаються адвокату Тауша-
ну Дмитру Андрійовичу, який здійснює захист у кримінальному провадженні за 
рахунок держави.

Колегія суддів: Клікунова А.С., Карабан І.І., Стоілова Т.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької 
області, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Рисо-
ваного Романа Олександровича, 26 червня 1987 року народження, с. Зелене Покровсько-
го району Донецької області, українця, громадянина України, не працюючого, одруженого, 
не судимого, з вищою освітою, який має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрова-
ний та проживає за адресою: Донецька область, м. Гірне, вул. Некрасова, буд. 41, у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

28 вересня 2017 року ухвалою Добропільського міськрайонного суду Донецької області 
по даній справі призначено підготовче судове засідання на 13 листопада 2017 року о 13.00 
год.

13 листопада 2017 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на  
13 грудня 2017 року о 10.00 год.

13 грудня 2017 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на 12 січ-
ня 2018 року.

12 січня 2018 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на 5 люто-
го 2018 року о 10.00 год.

5 лютого 2018 року підготовчого судового засідання не відбулося, було відкладено на  
20 березня 2018 р. о 10.00 год.

20 березня 2018 року підготовчого судового засідання не відбулося, було відкладено на 
19 квітня 2018 р. о 10.00 год.

19 квітня 2018 року підготовчого судового засідання не відбулося, було відкладено на  
22 червня 2018 р. о 10.00 год.

Обвинувачений: Рисований Роман Олександрович, 26 червня 1987 року народження, ви-
кликається на 22 червня 2018 року о 10.00 год. у підготовче судове засідання до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 15, за адресою: Донецька область, м. Добропілля, 
вул. Радянська, 39А, як обвинувачений, для участі в розгляді кримінальної справи за обви-
нуваченням Рисованого Романа Олександровича, 26 червня 1987 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Левченко A.M., судді Тітова Т.А., Хоменко Д.Є.

Втрачений Судновий білет МС №016039 на 

судно Bayliner Capri 2000, з бортовим номе-

ром УДД 655-К, зареєстрований на Насобіна 

Станіслава Олександровича, вважати недій-

сним.

Приморський районний суд м. Маріуполя 

Донецької області викликає обвинувачено-

го в судове засідання по кримінальному про-

вадженню за обвинуваченням Файницького 

Євгена Едуардовича у вчиненні кримінально-

го правопорушення, передбаченого ст. 258-3  

ч. 1 КК України, яке відбудеться 15.06.2018 

року об 11.00 годині в приміщенні суду за 

адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-

а. каб. 37.
Головуючий суддя Сараєв І.А.

До уваги 
товариства з обмеженою відповідальністю «Спортсіті»  

(ідентифікаційний код 39857415).
За результатами розгляду справи № 20-26.13/59-17 про вчинення товариством з об-

меженою відповідальністю «Діо-спорт» (ідентифікаційний код 36589297) і товариством з 
обмеженою відповідальністю «Спортсіті» (ідентифікаційний код 39857415) порушень, пе-
редбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про за-
хист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосують-
ся спотворення результатів торгів на закупівлю:

– спортивних виробів (спортивний інвентар) відповідно до оголошення про запланова-
ну закупівлю № 213144, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних 
закупівель» від 09.10.2015 № 354/1/1(09.10.2015);

– спортивних виробів (спортивний інвентар) відповідно до оголошення про запланова-
ну закупівлю № 181770, оприлюдненого в інформаційному бюлетені «Вісник державних 
закупівель» від 18.08.2015 № 317(18.08.2015),

проведених Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», 
Антимонопольний комітет України прийняв рішення від 11.01.2018 № 17-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонополь-
ного комітету України (http://www.amc.gov.ua) у розділі «Головна – Рішення та розпоря-
дження – Архів рішень Комітету – 2018 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції».

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 

довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобутку вуглеводнів Капітанівського родовища згідно зі 

спеціальним дозволом № 1777 від 16.03.99 року. Метод розробки родовища 
— на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений 
до споживання газ природний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, 
пропан і бутани.

Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси корисних 
копалин щодо Капітанівського родовища обліковують на Державному ба-
лансі корисних копалин України, наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
У адміністративному відношенні Капітанівське родовище розташоване на 

території Новоайдарського та Слов’яносербського районів Луганської облас-
ті. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 5,8 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, задоволен-
ня потреб населення у послугах підприємства. Ужиті природоохоронні захо-
ди забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської ді-
яльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Капітанівське ГКР відкрите в 1974 році (св. 4).
Знаходиться на території Новоайдарського району Луганської області. Ро-

довище введено в розробку у 1982 році згідно з проектом.
Станом на 01.01.2016 р. щодо Капітанівського ГКР на Держбалансі Укра-

їни за кат. С1+С2 (клас 111+121+221) обліковують запаси газу в кількості 
1260 млн м3, конденсату — 39 тис. т.

Гідрографічну сітку району утворює р. Сіверський Донець.
У тектонічному відношенні Капітанівське родовище розташоване у північ-

ній частині Старобільсько-Мілерівської моноклиналі, в зоні розвитку струк-
тур, які пов’язані із системою амплітудних скидів, узагальнених під назвою 
система Красноріцьких скидів. Площина скидів спрямована у бік до відкри-
того Донбасу і має кут нахилу до 45˚до 80. На Капітанівській структурі скид 
закартовано в свердловинах 1, 3, 4, 5. Амплітуда його на рівні московського 
і башкирського ярусів сягає 300 м.

У розрізі Капітанівської структури виділяють три основних незгідних 
структурних поверхи докембрійський, палеозойський і мезокайнозойський, 
які розділені переривами в осадконакопиченні.

Капітанівське газоконденсатне родовище приурочено до зони газоносних 
структур, які примикають до Краснорецького скиду, де регіонально газонос-
ними є відклади середнього та нижнього карбону (Борівське, Лобачівське, 
Вергунське, Вільхівське, Краснопопівське родовища).

За результатами промислово-геофізичних досліджень і випробування 
свердловин у башкирському ярусі встановлено тринадцять продуктивних го-
ризонтів: Б-1, Б-1н, Б-2, Б-3в, Б-3, Б-4в, Б-4с, Б-4, Б-5в, Б-5, Б-6в, Б-6с, Б-6, 
які залягають в інтервалі глибин 1322 — 1788 м.

Виявлені поклади газу в основній частині структури є склепінними, пере-
важно повнопластовими ( Б-1, Б-1н, Б-3, Б-4, Б-5, Б-6 ).

Комплексне визначення кернового матеріалу показало, що колекторами 
газу в середньому карбоні Капітанівського родовища є пісковики й алевро-
літи. Пісковики в більшості випадків кварцові, дрібно-, середньо- та крупно-
зернисті, слабко слюдисті та слюдисті.

Експлуатаційний фонд свердловин на родовищі складає 6 одиниць (№№ 4, 
50, 51, 52, 53, 54), з яких 1 свердловина (№ 4) в очікуванні капремонту. 
Свердловини 50, 51 52, 53 експлуатують з покладів гор. Б-3-6 (об’єкт І), 
свердловина 54 — з покладу гор. Б-1н (об’єкт ІІб).

У цілому на родовищі станом на 01.10.2016 р. видобуто 914,636 млн м3 га-
зу та 1,591 т конденсату. Технологічні втрати складають 1,961 млн м3.

Розробка Капітанівського газоконденсатного родовища (ГКР) ведеться 
6 свердловинами. Первинна підготовка газу відбувається на газозбірному 
пункті і далі газ транспортують на Борівське ГКР.

Під час експлуатації газоконденсатних свердловин разом з газом, що ви-
добувають, на поверхню надходить вода, газовий конденсат і тверді механіч-
ні домішки. На УКПГ відбувається відділення цих компонентів від газу і підго-
товка його для подачі з відповідним тиском і необхідною якістю споживачу.

Газ від свердловин з робочим тиском від 1,8 до 12,86 МПа по шлейфах 
надходить на вузол вхідних ниток, за допомогою нерегульованих дросель-
них шайб діаметром від 3,6 до 7 мм редукується до 0,6 МПа і по міжпромис-
ловому газопроводу 152 х 6 мм, Рр. = 5,5 МПа «Капітанівське ГКР — Борів-
ське ГКР» надходить на УКПГ Борівського ГКР, де і відбувається підготовка 
газу до подальшого транспортування.

На вузлі вхідних ниток для попередження гідратоутворення змонтовано 
вузол упорскування метилового спирту (метанолу) в потік газу з метаноль-
ного бачка Е-2 об’ємом 400 л і тиском 10 атм. Для підвищення температури 
газу після дроселювання передбачений бойлер на кожній вхідній нитці. Як 
теплоносій використовують воду, яку підігрівають побутовим казаном. 

Основні споруди Капітанівського газоконденсатного родовища — це про-
мислові свердловини, метанольні пристрої та котельня.

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-
гічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, 
згідно з чинним законодавством, з метою забезпечення раціонального вико-
ристання природних ресурсів, а також забезпечення ужиття охоронних, від-
новлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, яка су-

проводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парни-
ковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мі-
кроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням ужиття природоохоронних заходів, 
очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за ви-
киди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений у грошовому екві-
валенті, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди в атмосферне по-
вітря окремих забруднювальних речовин стаціонарними джерелами забруд-
нення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням ужиття передбачених організаційно-технічних і природоохо-
ронних заходів — вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт і земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт у звичайному режимі екс-
плуатації — мінімальний, і може бути помітним в разі порушення техноло-
гічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного управлін-
ня діяльністю, гарантуванням безпечного поводження із небезпечними ре-
човинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та ін-
ших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти при-
родо-заповідного фонду відсутні.

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

та рослинного покриву, — мінімальні або відсутні; передбачено дії, направ-
лені на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослин-
ного покриву.

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

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

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

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами 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 законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності й об’єктів, які можуть значно впливати на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину стат-
ті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): планована діяльність 
належить до першої категорії видів планованої діяльності й об’єктів, які мо-
жуть впливати на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно зі 
ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 трав-
ня 2017 року.

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

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планова-
ної діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмос-

ферне повітря;
- поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне серед-

овище;
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, 

уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, 
в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обго-
ворень.

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може значно вплива-
ти на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Законом 
України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також ін-
формації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, 
під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інфор-
мації;

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

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

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

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля й отримання рішення про провадження планованої  
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у ній, зокрема, на стадії обговорення обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторін-
ці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду 
зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громад-
ськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та пе-
редано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхньо-
го отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм підписом 
засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарю-
вання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний вра-
хувати повністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропо-
зиції громадськості, надані під час громадського обговорення обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки 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 планова-

ної діяльності буде спеціальний дозвіл № 1777 від 16.03.99 року на користу-
вання надрами, з метою продовження видобутку вуглеводнів Капітанівсько-
го родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцін-
ки 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 оцін-

ки 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

Попаснянський райсуд Луганської обл. (м. Попасна, вул. Суворова, 6) викликає відповідачів: Сальнікову Вален-
тину Миколаївну, 01.05.1962 р.н. (Луганська обл., Попаснянський р-н, с. Білогорівка, вул. Углова, б. 3, кв. 1), справа  
№ 423/2055/17 на 13.06.2018 р. о 15.00 год.; Жевноватченка Григорія Валентиновича, 01.01.1957 р.н. (Луганська 
обл., м. Золоте, вул. Петровського, б. 33), справа № 423/1897/17 на 13.06.2018 р. о 13.00 год., Гужву Людмилу Олексан-
дрівну, 16.09.1948 р.н. (Луганська обл., м. Попасна, вул. Октябрська, б. 47), справа № 423/2057/17 на 14.06.2018 р. о 15.00 
год., Ковальову Оксану Володимирівну, 02.08.1971 р.н. (Луганська обл., м. Попасна, вул. Красних партизан, б. 47), 
справа № 423/2073/17 на 14.06.2018 р. о 13.00 год. за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту.

У разі неявки справу розглянуть без вашої участі згідно зі ст.ст. 223, 280 ЦПК України.
Суддя А.В. Архипенко

Старобільський районний суд Луганської області викликає як обвинуваченого Андрєєнка Анатолія Олександрови-
ча, 01.05.1962 року народження, уродженця м. Антрацит Луганської області, громадянина України, зареєстрованого 
за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Ленінградська, буд. 24, за обвинуваченням у скоєнні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться об 11 годині 30 хвилин 15 червня 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 Луганської області, вул. Миру, 38-А (головуючий суддя Колядов В.Ю.).
Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформа-

ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження № 22016080000000022 (номер справи 
1-кп/243/44/2018) за підозрою Піддубного Дмитра Олеговича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л.Є. викликає підозрюваного 
Піддубного Дмитра Олеговича, 14.02.1994 року народження, який зареєстрований та проживає за адресою: 
Донецька обл., Костянтинівський район, с. Предтечине, вул. Шкільна, 7, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 15 червня 2018 року о 13 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 7.

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

Суддя Л. Є. Мірошниченко

Адміністрація ДП «Наш дім» інформує  мешканців житлових будинків та гуртожитків про підвищення тарифів на по-
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Нові тарифи становитимуть:
буд. 11 на вул. М. Раєвського – 7,72, перший  поверх – 6,57;  буд. на вул. Предславинська – 12,77, перший поверх — 

9,55; буд. 35 на вул. Стратегічне  шосе – 5,55; буд. 35А на вул. Стратегічне шосе – 6,64; буд. 37 на вул. Стратегічне шосе 
— 7,20; буд. 37А на вул. Стратегічне шосе – 6,95; буд. 39 на вул. Стратегічне шосе – 11,72; буд. 39А на вул. Стратегічне 
шосе – 7,15; буд. 41 на вул. Стратегічне шосе – 11,73; буд. 56/66 корпус А на вул. Набережно-Корчуватська – 8,38; буд. 
56/66 корпус Б на вул. Набережно-Корчуватська – 8,34; буд. 33 на вул. Новопирогівська – 8,01, перший поверх - 7,03.

Вказані тарифи змінюються у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги (згідно  Постанови КМУ 
№869 від 01.06.2011 р., Постанови КМУ №515 від 17.07.2015 р.) після затвердження в Департаменті економіки та інвес-
тицій Київської міської державної адміністрації. Структура, періодичність та терміни надання цих послуг відповідають ви-
могам розпорядження ВО КМР КМДА від 09.03.2011 р. №307.

Пропозиції та зауваження з питань тарифів приймаються адміністрацією ДП «Наш дім» за адресою: м. Київ, вул. Пред-
славинська, 34, тел. (044) 290-89-24 протягом 14 днів з дня опублікування. 

У провадженні Рівненського міського суду Рівненської області (33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1) перебуває кри-
мінальне провадження №12014120000000196 (номер провадження 1-кп/329/17, справа №569/1031/17) про обвину-
вачення Сича Івана Олексійовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. 

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Євген Іванович викликає обвинуваченого Сича Іва-
на Олексійовича, 08.02.1960 р.н., громадянина України, уродженця с. Кисоричі Рокитнівського району Рівненської 
області, без визначеного місця реєстрації та проживання, остання реєстрація за адресою: Рівненська область, Ро-
китнівський район, вул. Радянська, 18-А у судові засідання, які визначені судом та призначені до судового розгляду 
на такі дати: 14 червня 2018 року 14 год. 00 хв., 15 червня 2018 року о 10 год. 00 хв. та відбудуться в приміщенні Рів-
ненського міського суду (м. Рівне, вул. Шкільна, 1) у залі судового засідання №21.

Якщо обвинувачений не прибуде за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату 
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому 
главами 11,12 КПК України та здійснити спеціальне судове розслідування.

Суддя Є.І. Сидорук

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове засідання,  
по якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування

Обвинувачений Аверін Костянтин Євгенійович, 22.01.1985 року народження, у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове 
засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 13 червня 2018 року о 09.00 годи-
ні у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5, зал  
№ 48, для участі в судовому засіданні як обвинуваченого. Обвинувачений Аверін К.Є. зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Хрустальний (Красний Луч), вул. Нова, 6, кв. 59.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.
Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце 

розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.
Суддя В.М. Микитенко

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775 ін-
формує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на до-
вкілля

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
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні 

компоненти: етан, пропан, гелій, бутани — корисні копалини загальнодер-
жавного значення) Котлярівського родовища згідно зі спеціальним дозво-
лом № 1772 від 5 березня 1999 року. Метод розробки родовища — на ви-
снаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спо-
живання газ природний, нафта і конденсат. Роботи на ділянці надр здій-
снюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобуван-
ня» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси корисних 
копалин щодо Котлярівського родовища обліковують на Державному ба-
лансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернати-
ви

У адміністративному відношенні ділянка Котлярівського родовища роз-
ташована в межах Кегичівського району Харківської області. У 35 км на пів-
денний схід від родовища розташоване смт Кегичівка. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 3,7 км2; ділянка знаходиться у промисловій розробці).

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

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, задоволен-
ня потреб населення у послугах підприємства. Ужиті природоохоронні захо-
ди забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської ді-
яльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Котлярівське газоконденсатне родовище відкрито в 1979 році в резуль-
таті отримання промислового припливу газу з конденсатом під час випро-
бування глибокозалягаючих відкладів верхньокам’яновугільного відділу по-
шуковою свердловиною 5. У 1981 році отримано приплив вуглеводнів на 
свердловині 6, а в 1983 році — на свердловині 7.

Промислові поклади вуглеводнів Котлярівського ГКР пов’язані з 
верхньокам’яновугільними теригенними відкладами картамиської та арау-
каритової світ (горизонти Г-5, Г-6 (С3kt) та Г-7 (С33)). За геолого-промис-
ловими даними пошуково-розвідувального буріння у 1994 році підрахова-
ні початкові запаси газу горизонту Г-6 (С3kt) в обсязі 446 млн м3 і конден-
сату в кількості 25 тис. тон. У 1994 р. ці запаси були затверджені ДКЗ Укра-
їни (протокол № 239 від 26.10.94 р.) за категорією С2 (код класу 122+222).

У 1998 р. реалізовано «Проект розробки родовища», 2014 року УкрНДІгаз ви-
конав «Проект розробки Котлярівського ГКР», за яким до впровадження реко-
мендували варіант розробки родовища, що передбачав розконсервацію 
свердловини 102 та буріння свердловини 103 з метою розробки покладу го-
ризонту Г-6 блоку св.7, 102, а для розробки покладу горизонту Г-6 блок св. 
5 — реліквідувати свердловину 5. Через низку об’єктивних причин до те-
перішнього часу не проведено розконсервацію свердловини 102 і релікві-
дацію свердловини 5. Натомість були пробурені свердловини 111 та 112.

Розробка Котлярівського газоконденсатного родовища розпочалася в 
2015 році після завершення буріння та випробування в колонах св. 111 а по-
тім і св. 112, в яких були відкриті пластові тектонічно екрановані та літоло-
гічно обмежені газоконденсатні поклади горизонтів А-6 та А-7.

Станом на 01.05.2018 року на родовищі видобуто 25,6 млн м3 газу з по-
кладів горизонтів А-6, А-7 двома свердловинами (№№111, 112). Поклади 
горизонтів Г-5-7 — не розробляють.

АТ «Укргазвидобування» проводить видобуток вуглеводнів на Котлярів-
ському ГКР згідно зі спеціальним дозволом № 1172 від 05.03.99 р. на ко-
ристування надрами.

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

Заходи з охорони навколишнього середовища у процесі проведення 
експлуатації родовища спрямовані на попередження забруднення поверх-
ні землі, поверхневих і підземних вод, атмосферного басейну нафтогазо-
продуктами, промисловими стічними водами, хімреагентами, а також раці-
ональне використання земель і прісних вод.

З метою недопущення негативних екологічних наслідків під час видо-
бутку вуглеводнів будуть застосовані сучасні інноваційні екологічно надійні 
технології, які можуть бути залучені під час видобування вуглеводнів з ме-
тою підвищення коефіцієнта їхнього вилучення із продуктивних горизонтів 
родовища, що включають методи дії на пласт і на свердловину.

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

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

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністю, яка су-

проводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають пар-
никовий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і 
мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням ужиття природоохоронних захо-
дів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж 
за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошово-
му еквіваленті, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди в атмос-
ферне повітря окремих забруднювальних речовин стаціонарними джерела-
ми забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: на території ділянки знаходиться р. Берестова; пе-
редбачено вжиття заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; за 
штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням ужиття передба-
чених організаційно-технічних та природоохоронних заходів — вплив ха-
рактеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та ін-
ших властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть ста-
ти стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріала-
ми, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізації ризи-
ків досягають шляхом ретельного управління діяльністю, безпечним пово-
дження із небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: у межах родовища території та об’єкти при-
родо-заповідного фонду відсутні.

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

го та рослинного покриву, мінімальні або відсутні; передбачено дії, направ-
лені на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослин-
ного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культу-
ри (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші еле-
менти техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів 
визначають на місцях, за мірою їхнього утворення у порядку відповідно до 
вимог чинних законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть значно впливати на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину стат-
ті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): планована діяльність 
належить до першої категорії видів планованої діяльності й об’єктів, які мо-
жуть впливати на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно 
зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 
травня 2017 року.

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

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

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

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

Планована суб’єктом господарювання діяльність може значно впливати 
на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Законом 
України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

ля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації;

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

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

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

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля й отримання рішення про провадження планованої  
діяльності.

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

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можли-
вість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої ді-
яльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення на стадії звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обгово-
рення.

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

Надаючи такі зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на пер-
шій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропо-
зицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу 
на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження і пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на до-
вкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхи-
лити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі громадсько-
го обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню 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 за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
спеціальний дозвіл № 1772 від 05.03.99 року на користування надрами з ме-
тою продовження видобування вуглеводнів Котлярівського родовища, що 
видає Держгеонадра України. 

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

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

ки впливу на довкілля Мінприроди України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +11  +16 +24  +29
Житомирська +11  +16 +24  +29
Чернігівська +7  +12 +20  +25
Сумська +7  +12 +20  +25
Закарпатська +12  +17 +24  +29
Рівненська +11  +16 +24  +29
Львівська +11  +16 +24  +29
Івано-Франківська +11  +16 +24  +29
Волинська +11  +16 +24  +29
Хмельницька +11  +16 +24  +29
Чернівецька +11  +16 +24  +29
Тернопільська +11  +16 +24  +29
Вінницька +11  +16 +23  +28

Oбласть Нiч День

Черкаська +11  +16 +23  +28
Кіровоградська +11  +16 +23  +28
Полтавська +8  +13 +20  +25
Дніпропетровська +10  +15 +22  +27
Одеська +12  +17 +24  +29
Миколаївська +12  +17 +24  +29
Херсонська +12  +17 +24  +29
Запорізька +11  +16 +23  +28
Харківська +7  +12 +20  +25
Донецька +8  +13 +20  +25
Луганська +7  +12 +20  +25
Крим +13  +18 +23  +28
Київ +12  +14 +25  +27

Укргiдрометцентр
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ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ
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ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Перлина 
українського степу

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДАТА. Цими днями виповнюється 90 років з дня офіційного 
створення заповідника «Михайлівська цілина» в Лебединсько-
му районі на Сумщині. Він веде відлік з 1928 року, коли унікаль-
на земельна ділянка площею понад 200 гектарів набула ста-
тусу заповідника місцевого значення. Нині це єдиний в Укра-
їні масив лугового степу, унікальний лісовий та водно-болотя-
ний природний комплекс Українського Полісся. Тут зареєстро-
вано близько 500 видів рослин, характерних для південних та 
північних степів, а 13 видів рослин та грибів занесено до Чер-
воної книги України. Саме на Михайлівській цілині найпотужні-
ший у світі шар чорнозему завтовшки майже 3 метри. Михай-
лівську цілину оспівано у художній літературі, це неповторний 
туристський об’єкт. Тож з нагоди ювілею на Сумщині заплано-
вано урочисті заходи, щоб привернути увагу до цього природ-
ного дива, застерегти від варварського використання багатств 
цілинної ділянки. 

Закоханий романтик 
застряг на дереві

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

І СМІХ І ГРІХ. Уночі в Черкасах на вулиці Вернигори праців-
ники рятувального відділення аварійно-рятувального загону 
спецпризначення зняли з гілки дерева юнака, який застряг на 
висоті шести метрів. Як він туди потрапив — ціла романтична іс-
торія, яку він переповів рятувальникам. З’ясувалося, що неза-
баром у його коханої дівчини день народження, тому він плану-
вав залізти на її балкон з букетом. А оскільки кохана живе до-
сить високо, то він хотів потренуватися, щоб у відповідальний 
момент не осоромитися. Рятувальників викликали поліцейські, 
в яких виникли підозри стосовно поведінки чоловіка, який лазив 
по деревах неподалік будинку. Спілкуючись із поліцією, потерпі-
лий пояснив, що опинився на дереві, бо займався паркуром. У 
якийсь момент через сутінки вже не міг бачити ні гілок, ні землі, 
запанікував і вже не ризикував далі стрибати. Чудово, що ще не 
перевелися романтики, готові на відчайдушні вчинки заради ко-
ханих. Проте їм варто тверезо оцінювати свої можливості. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 червня 2018 р. № 454 
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,  
передбачених у державному бюджеті на фінансову 

підтримку заходів із створення робочих місць 
для відтворення та розвитку інфраструктури 

Донецької області 
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міні-

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

на фінансову підтримку заходів із створення робочих місць для відтворення та роз-
витку інфраструктури Донецької області, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 червня 2018 р. № 454

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку 

заходів із створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури 
Донецької області

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті за бюджетною програмою 2501080 «Фінансова підтримка заходів із 
створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької об-
ласті» (далі — бюджетні кошти).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
інфраструктурний соціальний об’єкт — заклад освіти, культури, фізичної культу-

ри і спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, дитячий заклад оздо-
ровлення та відпочинку;

замовник проекту — районна держадміністрація, виконавчий орган міської ра-
ди, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади Донецької області, у 
сфері управління (в управлінні) яких перебуває інфраструктурний соціальний об’єкт 
Донецької області, що потребує відновлення або модернізації.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем 
бюджетної програми є Мінсоцполітики.

4. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є районні держадміністра-
ції, виконавчі органи міських рад, сільських, селищних рад об’єднаних територіаль-
них громад Донецької області, а в разі їх відсутності — відповідні військово-цивільні 
адміністрації (далі — розпорядники).

5. Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти розпорядникам для здійснення ни-
ми заходів з реалізації проектів створення робочих місць для відтворення та розвитку 
інфраструктури Донецької області, що обрані за результатами конкурсного відбору, 
зокрема на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт інфраструктурних соці-
альних об’єктів, що перебувають у державній або комунальній власності, та придбан-
ня обладнання і предметів довгострокового користування (далі — проект).

6. У конкурсному відборі беруть участь проекти, які відповідають завданням Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої поста-
новою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник Укра-
їни, 2014 р., № 70, ст. 1966), Державної цільової програми відновлення та розбудови 
миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 13 грудня 2017 р. № 1071 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 6, ст. 248).

7. Конкурсний відбір проектів здійснюється конкурсною комісією, утвореною Мін-
соцполітики.

Положення про конкурсну комісію та її персональний склад затверджуються Мін-
соцполітики.

До складу конкурсної комісії можуть бути включені  посадові особи центральних 
і місцевих органів виконавчої влади (за згодою їх керівників), а також за згодою на-
родні депутати України, представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого са-
моврядування, громадських організацій, наукових та інших установ.

Членство у конкурсній комісії не повинне створювати конфлікту інтересів, який 
може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо оцінки та 
конкурсного відбору проектів.

Інформація про персональний склад комісії та положення про неї розміщують-
ся на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики протягом трьох робочих днів з дати їх 
затвердження.

8. Мінсоцполітики та Донецька облдержадміністрація розміщують на власних 
офіційних веб-сайтах оголошення про проведення конкурсного відбору проектів не 
пізніше ніж за один місяць до дати його проведення.

В оголошенні зазначається строк, протягом якого приймаються проекти для учас-
ті в конкурсі, який становить не більше одного місяця з дати публікації оголошення.

Конкурсна комісія здійснює відбір проектів протягом одного місяця з дати закін-
чення строку подання проектів.

У разі наявності залишку нерозподілених бюджетних коштів Мінсоцполітики про-
водить наступні конкурси відповідно до умов цього Порядку.

9. Для участі в конкурсі замовник проекту подає Мінсоцполітики у строк, визна-
чений в оголошенні про проведення конкурсу, в електронній і паперовій формі та-
кі документи:

1) заяву про участь у конкурсному відборі проектів, яка повинна містити відомос-
ті про замовника проекту (найменування, місцезнаходження, код згідно з Є ДРПОУ, 
електронну адресу, номер телефону відповідальної особи, ім’я, прізвище, посаду ке-
рівника);

2) інформацію про відсутність обставин, зазначених у пункті 11 цього Порядку;
3) проект, оформлений згідно з додатком.
Документи, які подаються для участі в конкурсі, підписуються керівником замов-

ника проекту і скріплюються його печаткою (за наявності).
Замовник проекту відповідає за достовірність інформації, що міститься в доку-

ментах, поданих для участі в конкурсі.
10. У разі подання замовником проекту документів, визначених у пункті 9 цього 

Порядку, не в повному обсязі або оформлених у неналежний спосіб Мінсоцполіти-
ки протягом десяти робочих днів з дати їх отримання надсилає замовникові проек-
ту письмове повідомлення про виявлені недоліки та повертає такі документи. У разі 
усунення недоліків, що стали підставою для повернення документів, замовник про-
екту має право повторно подати їх не пізніше завершення строку подання проектів.

11. До участі в конкурсі не допускається проект, замовник якого подав недосто-
вірну інформацію.

12. Описи проектів розміщуються на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики та До-
нецької облдержадміністрації не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати засідан-
ня конкурсної комісії.

13. Для розгляду проектів, поданих на конкурс, голова конкурсної комісії або осо-
ба, яка його заміщує, визначає дату, час і місце проведення засідання не пізніше ніж 
за п’ять робочих днів до дати його проведення.

Засідання конкурсної комісії проводяться в міру надходження проектів, що пода-
ються на участь у конкурсі.

Засідання конкурсної комісії веде її голова, а за його відсутності — заступник го-
лови.

Конкурсна комісія на засіданні розглядає подані проекти та оцінює їх за бальною 
системою відповідно до критеріїв, затверджених Мінсоцполітики.

14. Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданні за умови присутності не 
менш як двох третин її складу.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 
не менше половини її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на 
засіданні комісії під час прийняття рішення є вирішальним.

15. За результатами засідання конкурсної комісії складається протокол, в якому 
зазначаються перелік проектів — переможців конкурсного відбору та оціночна вар-
тість проекту, що підписується головуючим на засіданні та членами комісії, які бра-
ли участь у засіданні.

Член конкурсної комісії, який не згоден з рішенням конкурсної комісії, має право 
викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу.

Рішення (протокол) конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу над-

силається протягом трьох робочих днів з дати його підписання Мінсоцполітики. На 
підставі рішення (протоколу) виділяються кошти з державного бюджету на реаліза-
цію проектів — переможців конкурсу.

Мінсоцполітики та Донецька облдержадміністрація у триденний строк після отри-
мання рішення конкурсної комісії розміщують на власних офіційних веб-сайтах ін-
формацію про результати конкурсу.

16. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здій-
снюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівни-
цтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 
1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку затвердження ти-
тулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, ко-
штів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під 
державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 верес-
ня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, 
ст. 3320), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Пи-
тання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), та Порядку затвердження 
проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., 
№ 41, ст. 1674).

17. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, при-
ймаються в експлуатацію та зараховуються на баланс інфраструктурного соціально-
го об’єкта, для якого придбавалися (модернізувалися) такі основні фонди.

Не допускається відчуження інфраструктурних соціальних об’єктів, на які спрямо-
вуватимуться бюджетні кошти.

18. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться в 
установленому законом порядку.

19. Попередня оплата товарів, робіт і послуг здійснюється з урахуванням поло-
жень бюджетного законодавства.

20. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отри-
мані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, 
облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бю-
джетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

21. Розпорядники подають щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінсоцпо-
літики та МТОТ звіти про використання бюджетних коштів за визначеною Мінсоцпо-
літики формою в натуральних і вартісних показниках.

22. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здій-
снюються в установленому законодавством порядку.

Додаток 
до Порядку

ВИМОГИ 
до проекту створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури 

Донецької області, які реалізовуватимуться за рахунок коштів державного бюджету
1. Вимоги до титульного аркуша проекту створення робочих місць  

для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області
Назва проекту зазначається назва проекту, що повинна бути стислою, вираз-

ною і відповідати змісту проекту; необхідно уникати занадто уза-
гальнених чи абстрактних назв, які потребують додаткових по-
яснень

Замовник проекту зазначаються найменування, місцезнаходження, номери теле-
фону та факсу, електронна адреса, адреса веб-сайта, код згід-
но з ЄДРПОУ замовника проекту

Керівник  
замовника проекту 

зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, посада керівника 
замовника проекту

Особа,  
відповідальна 
за проект

зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, по-
сада, номери контактних телефонів і факсу, електронні адре-
си осіб, що визначені замовником відповідальними за підготов-
ку проекту

2. Вимоги до змісту проекту
Проект повинен містити такі розділи:
анотація проекту;
опис проекту;
бюджет проекту;
вплив реалізації проекту на ринок праці.

3. Вимоги до змісту розділів проекту
1. У розділі 1 «Анотація проекту» (не більш як 2 сторінки) чітко і стисло розкри-

вається зміст проекту, включаючи загальну та конкретні цілі проекту, його актуаль-
ність, відповідність завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період 
до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 
р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966), Державної цільової про-
грами відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої по-
становою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1071 (Офіційний вісник 
України, 2018 р., № 6, ст. 248), основні види діяльності за проектом та очікувані ре-
зультати його реалізації, загальну оціночну вартість проекту та обсяг коштів, що не-
обхідні для його реалізації.

2. Розділ 2 «Опис проекту» (не більш як 5 сторінок) повинен містити підрозді-
ли щодо:

актуальності проекту, в якому детально проведено аналіз конкретної ситуації, що 
склалася, та проблема, на розв’язання якої спрямований проект, обґрунтовується ре-
алістичність досягнення результату та необхідність відновлення чи модернізації со-
ціального інфраструктурного об’єкта Донецької області. Підтверджується відповід-
ність проекту завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 
р. № 385, та Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних 
регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 груд-
ня 2017 р. № 1071;

цілей і результатів проекту, де визначаються цілі та очікувані результати проекту, 
які детально обґрунтовуються, а також пояснюються їх взаємозв’язки (вплив на роз-
виток соціальної сфери регіону, бюджетна ефективність, продукти проекту, зокрема 
об’єкти інфраструктури, послуги, матеріальні та нематеріальні цінності);

детального опису діяльності за проектом, де зазначається, яким чином у рамках 
проекту планується досягти його конкретних цілей і результатів, наводиться опис ді-
яльності, спрямованої на досягнення результатів проекту (шляхи, методи, хід діяль-
ності, цільові групи учасників реалізації проекту тощо);

соціально-економічного впливу, де зазначається очікуваний соціальний вплив 
(забезпечення населення комфортними умовами життєдіяльності та соціальним за-
хистом, вигоди для цільових груп проекту, забезпечення рівних прав і можливостей 
усіх категорій громадян, захист вразливих груп населення). Обґрунтовуються також 
економічні вигоди та ефективність реалізації проекту;

спроможності забезпечення стійкого результату реалізації проекту, де зазнача-
ються джерела подальшого фінансування діяльності за проектом або утримання 
об’єкта за рахунок власних коштів;

календарного плану-графіка впровадження проекту, де визначаються заходи, 
тривалість і строки їх виконання.

3. Розділ 3 «Бюджет проекту» повинен включати всі види діяльності, передбачені 
проектом, містити детальний розрахунок необхідних матеріальних і фінансових ви-
трат, розрахунок вартості проекту, кошторис витрат, необхідний для реалізації про-
екту, копії проектної документації та експертного звіту щодо її розгляду, який пови-
нен підтверджувати, зокрема, врахування потреб осіб з інвалідністю та маломобіль-
них груп населення (для об’єктів будівництва).

4. У розділі 4 «Вплив реалізації проекту на ринок праці» (не більш як 2 сторінки) 
зазначається вплив результатів реалізації проекту на ринок праці Донецької облас-
ті, відображаються кількісні та якісні показники створення робочих місць, зокрема, 
рівень заробітної плати, обсяги працевлаштування безробітних відповідно до вимог 
статті 25 Закону України «Про зайнятість населення».

Керівник  
замовника проекту

  _____________
 (підпис) 

 ____________________________
 (прізвище та ініціали)

МП (за наявності)

ДОКУМЕНТИ


