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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Чому ми десятиріччями 

падаємо? Бо маємо 
некваліфіковане, 

нечесне управління 
країною. І це 

потрібно 
змінювати!»

Громади засвідчують 
ефективність

ФІНАНСИ. За п’ять місяців 2018 року доходи місцевих бю-
джетів зросли до 89,7 мільярда гривень. Приріст надходжень 
порівняно з відповідним періодом минулого року  сягнув 24,1%, 
або 17,39 мільярда гривень. Зростання місцевих бюджетів по-
рівняно з торішнім аналогічним періодом відбулося у всіх регі-
онах України: від 180 мільйонів гривень у Чернівецькій облас-
ті до 1,9 мільярда — у Дніпропетровській. Бюджет міста Києва 
зріс на 2,8 мільярда гривень. Такі дані на своїй сторінці у Фейс-
буці навів віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розви-
тку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Найвищі темпи зростання доходів порівняно з минулим ро-
ком, повідомляє служба урядовця, зафіксовано у Полтавській 
(+30,4%), Донецькій (+28,0%), Сумській (+27,9%), Тернопіль-
ській (+27,0%) областях.

Упродовж цього періоду підвищилися й доходи місцевих бю-
джетів 665 ОТГ, які сягнули 7,43 мільярда гривень. Їх приріст — 
64,8%, або 2,92 мільярда гривень. Із розрахунку на одного жи-
теля середній показник власних доходів 665 ОТГ зріс до 1322,1 
гривні з 802,2 (+519,9 гривні).

203 000
вибухонебезпечних предметів 

знешкодили сапери ЗСУ на Донеччині  
й Луганщині від початку бойових дій

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Головна причина загибелі 
маленьких помічниць сільського господаря — 
неконтрольоване застосування пестицидів

Бджоли не винні

Прем’єр-міністр про чудові шанси збудувати за 3—5 
років міцну економіку з розвиненою інфраструктурою
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Силові відомства готують 
спільний план боротьби  
з контрабандою  
і тіньовими схемами  
на митниці

ПРОТИДІЯ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Державної 
цільової науково-технічної програми 
проведення досліджень в Антарктиці 
на 2011—2020 роки»
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Політв’язні: Росія не виконує міжнародних конвенцій
Любомира КОВАЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

БЕЗПЛІДНІ ПЕРЕМОВИНИ. 
Уповноважений Верховної 
Ради з прав людини Людмила 
Денісова на своїй сторінці у 
Фейсбуці наголосила, що Ро-
сійська Федерація не виконує 
домовленостей щодо відвіду-
вань українських політв’язнів 
на своїй території. 

Вона мала відвідати в Ро-
сії Олега Сенцова, а її ро-
сійська колега Тетяна Мос-
калькова — Кирила Вишин-
ського, Максима Одинцова 
й Олександра Баранова. А 
після повернення Москаль-
кової до Москви планували 
спільне відвідування обмуд-
сменами Романа Сущенка. 
Та 19 червня Денісову зно-
ву запросили на перегово-

ри. «Я змушена констату-
вати, що Тетяна Москалько-
ва не приймає рішень, а ли-
ше артикулює те, що їй до-
ручили», — написала укра-
їнський обмудсман.

Ні міжнародних конвен-
цій, ні законодавства РФ 
російська сторона не вико-
нує. А в Україні досі не ма-
ють достовірної інформа-
ції про стан здоров’я наших 

політв’язнів, які оголосили 
голодування. «Заяв Росії, 
що Олег Сенцов, Володи-
мир Балух, Станіслав Клих 
та Олександр Шумков, які 
голодують, почуваються до-
бре, не підтверджено жод-
ними документами», — ска-
зала Людмила Денісова.

Тим часом російські куль-
турні діячі просять прези-
дента РФ Володимира Пу-

тіна помилувати Олега Сен-
цова. Відповідне звернен-
ня розміщено на сайті ра-
діостанції «Ехо Москви». 
«Нам треба пом`якшувати 
політичний клімат в країні, 
миритися з сусідами. По-
милуйте Олега Сенцова, 
ми просимо Вас», — цитує  
УНІАН частину заяви.

Звернення підписали 
режисери Андрій Звягін-

цев, Юрій Норштейн, Кос-
тянтин Бронзит, Вале-
рій Тодоровський, Олек-
сій Учитель, Олексій Фе-
дорченко, Павло Лунгін і 
Олександр Сокуров. Та-
кож прохання підтрима-
ли журналісти Володимир 
Познер і Ксенія Собчак, 
актриса Чулпан Хаматова 
і глава «Росскино» Кате-
рина Мцітурідзе.
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Державне підприємство «Київський бронетанковий завод», ідентифікаційний код 14302667, місцезна-
ходження: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 34-А, оголошує конкурс по відбору оцінювачів на наступ-
них умовах.

Вимоги до оцінювачів:
– бути юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, зареєстрованою у встановленому зако-

ном порядку;
– наявність сертифіката оцінювача;
– досвід оціночної діяльності не менше трьох років;
– відкриті напрями діяльності 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2;
– наявність технічних, організаційних і фінансових можливостей здійснення оцінки майна та майнових 

прав у м. Києві.
Перелік документів, які претендент повинен надати для участі в конкурсі:
1. Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається повне найменування; код ЄДРПОУ; місцезнаходжен-

ня; номер телефону та інші засоби зв’язку; інформацію про досвід здійснення оціночної діяльності, інфор-
мацію на підтвердження наявності технічних, організаційних і фінансових можливостей здійснення оцінки 
майна та майнових прав у м. Києві.

2. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (статут, виписка).
3. Виклад цінових пропозицій та/або цінової політики щодо різних видів об’єктів оцінки (нерухомість, ма-

шини, майнові права, земельна ділянка тощо).
4. Проект договору без зазначення об’єкта оцінки та ціни.
Строк прийняття від кандидатур заяв та документів — десять робочих днів після оприлюднення цього 

оголошення (включно).
Додаткова інформація за тел.: (044) 567-85-50.

Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на посаду директора Інституту про-
фесійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають на-
уковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-пе-
дагогічних працівників не менше як 10 років, а також  високі моральні якості та організаторські здібності.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення. Вибори директора Інституту професій-
но-технічної освіти НАПН України відбудуться 5 вересня 2018 року. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 
– заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАПН України, в якій зазначається інформація про за-

стосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

– особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;
– автобіографію;
– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, що видається відповід-

но до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., 
№ 39, ст. 1656);

– довідку про наявність або відсутність судимості;
– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
– копію паспорта, засвідчену претендентом;
– копію трудової книжки;
– письмову згоду на обробку персональних даних;
– список наукових праць;
– характеристику з основного місця роботи.
Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем ро-

боти претендента або нотаріально.
Документи подавати за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А,  

Президія НАПН України, кім. 214. 
Телефон для довідок: 481-37-27; 481-37-21.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачених: 
БЕРЕЩАНСЬКОГО Юрія Віталійовича (к/п № 42016000000002469), 
ІЩЕНКА Василя Івановича (к/п № 42016000000002629), 
ОСТАПОВУ Катерину Андріївну (к/п №42016000000002132), 
САВЧЕНКО Світлану Борисівну (к/п № 42016000000000204), 
РИЖОВУ Ірину Володимирівну (к/п № 42016000000003287), 
МЯЗГОВА Леоніда Олексійовича (к/п № 42016000000002778), 
обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та
БЄЛАВЄНЦЕВА Олега Євгеновича (к/п № 42016000000002290) обвинуваченого у вчиненні злочинів, пе-

редбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, для 
розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий розгляд по суті відбудеться: стосовно 
САВЧЕНКО С. Б. – 04.07.2018 р. о 09.15 год., стосовно РИЖОВОЇ І. В. – 04.07.2018 р. о 10.30 год., стосов-
но ОСТАПОВОЇ К. А. – 04.07.2018 р. о 10.45 год., стосовно БЄЛАВЄНЦЕВА О .Є. – 04.07.2018 р. о 14.15 год., 
стосовно ІЩЕНКА В. І. – 04.07.2018 р. о 15.15 год., стосовно БЕРЕЩАНСЬКОГО Ю. В. – 04.07.2018 р. о 16.15 
год., стосовно МЯЗГОВА Л. О. – 04.07.2018 р. о 17.00 год., у приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а (або зал № 3).

БЕРЕЩАНСЬКИЙ Ю. В., ІЩЕНКО В. І. та БЄЛАВЄНЦЕВ О. Є. повідомляються, що ухвалою суду від 
08.11.2017 р. прийнято рішення про здійснення стосовно них спеціального судового провадження.

САВЧЕНКО С. Б. та РИЖОВА І. В. повідомляються, що ухвалою суду від 14.12.2017 р. прийнято рішення 
про здійснення стосовно них спеціального судового провадження.

ОСТАПОВА К. А. повідомляється, що ухвалою суду від 30.01.2017 р. прийнято рішення про здійснення 
стосовно неї спеціального судового провадження. 

У разі неявки обвинувачених до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинувачених у порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя С. І. Дячук

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втрачени-
ми наступні бланки: обов’язкове страхування цивільно-правової від-
повідальності власників наземних транспортних засобів: серія АК: 
9831374, 7048472, 6205031, 6221765, 3071303, 3063516, 6646113, 
6650184, 7348936, 7048426, 9676895, 7056107, 6228440, 7054834, 
9802755, 7468458, 7468460, 7468555, 6229202, 9799963, 9666543-
9666547, 7061082-7061085, 2349751-2349755, 6658629-6658641; 
серія AM: 1456532, 1751649, 641493, 641495, 644961, 5671045, 
1746184, 5834539, 647607-647609; Зелена Картка Білорусь, Мол-
дова, Росія, Азербайджан: 12638221; Зелена Картка Вся система, 
Азербайджан: 13314567, 12610623, 12949003, 12616150, 12616137, 
12963584-12963585; добровільне страхування відповідальності за 
оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 2605819, 2761889, 
2761908, 2689245, 2605691, 2689168, 2779234, 2779703, 2779748, 
2810312, 2840952, 2448760, 2719318, 2810461, 2495737, 2665961, 
2617705, 2715525, 2715530, 2708672, 2637455, 2383003, 2779975, 
2667253, 2779995, 2841435, 2689917, 2805609, 2712738, 2739877, 
2713359, 2739939, 2443720, 2845610, 2664346, 2664471, 2728794, 
2523965-2523966, 2667643-2667645, 2779505-2779509, 2653392-
2653393, 2653395-2653396, 2729312-2729314, 2790786-2790795, 
2761416-2761424, 2754194- 2754195, 2588150-2588167, 2617350-
2617351, 2595599-2595602.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд апеляцій-
ної скарги прокурора групи прокурорів у кримінальному прова-
дженні Генеральної прокуратури України Шевчука В. П. на ухва-
лу Голосіївського районного суду м. Києва від 22 травня 2018 
року в кримінальному провадженні №42016000000002626 що-
до Власенка А. П., обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, призначено на 10 липня 2018 ро-
ку о 13 год. 00 хв. у приміщенні Апеляційного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя Л. I. Кепкал

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Третяка Олександра 
Леонідовича, 25.01.1951 року народження, як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальному провадженню №220 150 000 000 004 05, внесе-
ному до ЄРДР 14.12.2015 року за обвинуваченням Третяка Олександра Ле-
онідовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 
ст. 28, ч. 3 ст. 109 КК України, яке призначено на 08 год. 30 хв. 3 липня 2018 
року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинува-
ченого Третяка Олександра Леонідовича у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 КК України.

Суддя О. В. Мєлєшак

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

договорами  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «РЕАЛ БАНК» 
Номер лота: F69GL27909
Коротка назва лота/номер кредитного договору: Право вимоги за кредитним договором №191/09-2-08

Право вимоги за кредитним договором №3958/09-2-08
Місце проведення аукціону: ЄДИНИЙ КАБІНЕТ

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів  
(аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 18.06.2018 
Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 

год. до 10-00 год.  
Автоматичне покрокове зниження ціни лота — розпочина-
ється в проміжок часу з 9-30 год.  до 10-00 год. та завершу-
ється в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45 год.  
(загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин); 
Етап подання цінових пропозицій  — з 16-15 год. до 17-00 
год. (загальна тривалість складає 15 хвилин): 
— Період подання закритих цінових пропозицій — з 16-15 
год. до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв.) 
— Період подання цінової пропозиції — з 16-25 год.  
до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

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

Посилання на оголошення про проведення аукціону,  
розміщене на веб-сайті Фонду: http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/55-real-bank/38037-asset-sell-id-172165

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: F11GL22784
F11GL15519
F11GL23313 

Короткий опис активів (майна) 
в лоті:

Право вимоги за кредитними договорами.

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 16.07.2018; 10.08.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/38047-asset-sell-
id-172180 http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/38051-asset-sell-
id-172201 
http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/37979-asset-sell-
id-171879 

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Янченка Івана Миколайовича для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000093 відносно Янченка Івана 
Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбу-
деться 04.07.2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал 
с/з № 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Скорін

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Бондаре-

ва Романа Володимировича, 26.09.1975 р.н., як обвинуваченого 

в підготовче судове засідання по кримінальному провадженню  

№ 42016000000002809, внесеному до ЄРДР 12.10.2016 року, 

відносно Бондарева Романа Володимировича у вчиненні кримі-

нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-

ни, яке призначено на 09 год. 00 хв. 3 липня 2018 року.

Суддя В. В. Бугіль
Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Градову 

Ольгу Григорівну для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016000000002707 відносно Градової Ольги Григорівни, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготов-
че судове засідання відбудеться 04.07.2018 року об 11 год. 00 хв. у приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилян-
ська, 142, зал с/з № 2.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Скорін

Втрачені документи:
1.  Свідоцтво про право власності для прогулянкових суден  

CR №007624.
2. Свідоцтво про право плавання під державним прапором України 

(Судновий патент) для прогулянкових суден CN №006704.
3. Свідоцтво про придатність малого судна до плавання  

№105-1-3280-II, виданий на ім’я Левінця Дмитра Андрійовича,  
вважати недійсними.

Суднові реєстраційні документи 

на судно з реєстраційним 

бортовим номером УХБ-0704-К, 

судновласник Полтавець Р. А., 

вважати недійсними.

Судновий білет 

на мале судно «Крим», 

буд. № 2679 з бортовим 

номером УПБ 1209 на ім’я 

Конакова Володимира 

Вікторовича вважати недійсним 

у зв’язку з втратою.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 червня 2018 р. № 413-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України  

від 14 грудня 2016 р. № 994
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р.  

№ 994 «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіональ-
ного замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів» (Офіційний ві-
сник України, 2017 р., № 1, ст. 23) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 13 червня 2018 р. № 413-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 14 грудня 2016 р. № 994
1. У розпорядженні:
1) назву і пункт 1 після слова «формування» доповнити словами «та роз-

міщення»;
2) пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місце-
вого самоврядування здійснювати щорічне формування та розміщення регі-
онального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з ураху-
ванням методичних рекомендацій, схвалених цим розпорядженням.».

2. У методичних рекомендаціях щодо формування регіонального замов-
лення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, схвалених зазначеним 
розпорядженням:

1) назву і пункт 1 після слова «формування» доповнити словами «та роз-
міщення»;

2) пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. Регіональне замовлення формується Міністерством освіти і науки Ав-

тономної Республіки Крим, департаментами (управліннями) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за по-
данням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, за погоджен-
ням з регіональними радами професійно-технічної освіти та міськими ра-
дами, а також за пропозиціями закладів вищої освіти державної та/або ко-
мунальної власності, погодженими з регіональними центрами зайнятості, 
з урахуванням прогнозних показників потреби в кадрах на регіональному 
ринку праці (далі — прогнозні показники) та обсягів видатків бюджетів Ав-
тономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст обласного 
значення — обласних центрів і бюджетів мм. Києва та Севастополя на за-
значені цілі.»;

3) у пункті 5:
абзац перший після слова «формування» доповнити словами «та роз-

міщення»;
абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:
«вартість послуг з підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця 

за кошти бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бю-

джетів міст обласного значення — обласних центрів та бюджетів мм. Киє-
ва та Севастополя.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядуван-
ня можуть встановлювати також галузеві та інші критерії формування  
та розміщення регіонального замовлення.»;

4) пункт 8 викласти у такій редакції:
«8. Заклади професійної (професійно-технічної) та вищої освіти держав-

ної та/або комунальної власності подають Міністерству освіти і науки Авто-
номної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки об-
ласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій пропо-
зиції до проекту регіонального замовлення на рік, що настає за плановим 
роком, у натуральних та вартісних показниках відповідно до затверджених 
критеріїв у розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів вищої освіти), 
професій (галузей знань та спеціальностей) у межах ліцензійних обсягів, а 
також укладених з роботодавцями договорів з урахуванням затверджених 
прогнозних показників на відповідний період та відповідні обґрунтування.»;

5) пункт 10 викласти у такій редакції:
«10. Регіональне замовлення затверджується у розрізі закладів освіти, 

обсягів прийому та випуску фахівців та робітничих кадрів, освітньо-квалі-
фікаційних рівнів (ступенів вищої освіти), професій (галузей знань та спеці-
альностей) на плановий рік разом з прогнозними загальними обсягами на-
туральних показників регіонального замовлення за освітньо-кваліфікацій-
ними рівнями (ступенями вищої освіти) на наступні за плановим два бю-
джетні періоди.»;

6) у першому реченні пункту 12 слова «в розрізі професій» замінити сло-
вами «в розрізі освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів вищої освіти), 
професій (галузей знань та спеціальностей)»;

7) у тексті методичних рекомендацій слова «навчальних закладів» замі-
нити словами «закладів освіти».
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018323389
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і про-
позицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, 

супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій — корисні копалини 
загальнодержавного значення) Східно-Медведівського родовища згід-
но зі спеціальним дозволом №2350 від 28.12.2000 року. Метод розроб-
ки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція 
— підготовлений до споживання газ природний, конденсат. Роботи на 
ділянці надр  здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Ше-
белинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Східно-Медведівське родовище розташоване в межах Нововодо-
лазького району Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 17,82 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Східно-Медведівського родовища обліковують 
на Державному балансі корисних копалин України).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Подовження терміну дії спеціального дозволу №2350 від 28.12.2000 

року на користування надрами для видобування вуглеводнів (газ при-
родний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій – 
корисні копалини загальнодержавного значення) Східно-Медведів-
ського родовища, що видає Державна служба геології та надр України. 
Закон України «Про нафту і газ».

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право надавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна надавати у письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 16 липня 2018 року о 09:00 
годині у приміщенні Reikartz Харкiв, м. Харків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 212 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щоденно, крім вихідних, 
з 20 червня 2018 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+380674130894. 

Філія Українського науково-дослідного інституту природних га-
зів (УкрНДІгаз), контактна особа Німець Наталя Миколаївна, тел.: 
(057)730-45-09.

ОГОЛОШЕННЯ
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018321371)
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і про-
позицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, 

супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини загаль-
нодержавного значення) Мелихівського родовища згідно зі спеціаль-
ним дозволом №2343 від 20.12.2000 року. Метод розробки родовища 
— на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовле-
ний до споживання газ природний. Роботи на ділянці надр здійснюва-
тиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» 
АТ «Укргазвидобування». 

Мелихівське родовище розташовано в межах Нововодолазького ра-
йону Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 38,2 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Мелихівського родовища обліковують на Дер-
жавному балансі корисних копалин України).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Подовження терміну дії спеціального дозволу №2343 від 20.12.2000 

року на користування надрами для видобування вуглеводнів (газ при-
родний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани – корисні 
копалини загальнодержавного значення) Мелихівського родовища, що 
видає Державна служба геології та надр України. Закон України «Про 
нафту і газ».

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право надавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна надавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 16 липня 2018 року о 13:00 
годині у приміщенні Reikartz Харкiв, м. Харків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 230 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щоденно, крім вихідних, 
з  20 червня 2018 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+380674130894. 

Філія Українського науково-дослідного інституту природних га-
зів (УкрНДІгаз), контактна особа Німець Наталя Миколаївна, тел.: 
(057)730-45-09.

ІПОТЕКОДАВЦЮ
Мєліковій Яні Анатоліївні

ІНН 3127519546
останнє місце реєстрації:

01133, м. Київ, вул. Госпітальна, 24, кв. 34
04208, м. Київ, проспект Гонгадзе, 7, кв. 42

ВИМОГА
про повернення повної суми заборгованості 

за Договором позики від 15.02.2018 року 
(в порядку ст.ст. 35, 36 ЗУ «Про іпотеку»)

15.02.2018 року між Пархоменком Олександром Олександровичем (далі за тек-
стом також — Позикодавець) та Мєліковою Яною Анатоліївною (далі — Позичаль-
ник) було укладено Договір позики (далі — Договір позики), за умовами якого По-
зичальнику було надано позику в сумі 799 800,00 гривень, що за курсом Націо-
нального Банку України на день укладення Договору позики становило еквівалент  
30 000,00 доларів США (надалі — Позика), а Позичальник зобов’язався поверну-
ти Позику до 15.08.2018 року, відповідно до порядку, визначеного п. 2.1. Догово-
ру позики.

З метою забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Договором по-
зики, між Пархоменком Олександром Олександровичем з однієї сторони та Мєлі-
ковою Яною Анатоліївною з іншої сторони (далі також – Іпотекодавець) було укла-
дено Іпотечний договір, посвідчений 15.02.2018 р. приватним нотаріусом КМНО 
Скульською Т.А. та зареєстрований в реєстрі за № 536 (далі — Договір іпотеки) на 
повний розмір зобов’язань Позичальника за Договором позики.

Предметом забезпечення за Договором іпотеки (далі — Предмет іпотеки) є на-
ступне нерухоме майно:

✓ квартира № 42 (сорок два), розташована за адресою: місто Київ, проспект 
Гонгадзе Георгія, будинок № 7 (сім).

Умовами укладеного Договору іпотеки передбачено, що «Іпотекодержатель на-
буває право звернути стягнення на Предмет іпотеки у разі невиконання або нена-
лежного виконання Позичальником будь-яких умов Договору позики, в тому чис-
лі одноразової чи неодноразових прострочок Позичальником сплати та/або непо-
вернення позики, та/або цього договору, а також в інших випадках, передбачених 
цим договором, та/або Договором позики, та/або законодавством України. У цьо-
му випадку Іпотекодержатель надсилає Іпотекодавцю письмову вимогу про усу-
нення порушення, у зв’язку з яким Іпотекодержатель набуває право звернути стяг-
нення на Предмет іпотеки...» — пункт 5.4.

Пунктом 5 Договору позики передбачено, що Позикодавець має право у разі 
невиконання умов цього Договору (у т.ч. п.п. 6, 6.4) або порушення Позичальни-
ком строків виплати, передбачених п.п. 2, 2.1. та п. 3 (б) більше, ніж на один мі-
сяць, звернути стягнення на будь-яке майно позичальника, на яке, згідно з зако-
нодавством України, може бути звернено стягнення, у випадку недостатньої вар-
тості переданого в іпотеку майна.

Позичальник у порушення умов Договору позики прийняті зобов’язання не ви-
конує, Позику у визначеному договором порядку не повертає.

Відповідно до ст. 1049 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) «Пози-
чальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій са-
мій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого са-
мого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та 
в порядку, що встановлені договором.»

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов’язання має виконуватися належ-
ним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів ци-
вільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до зви-
чаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Станом на момент направлення повідомлення-вимоги, заборгованість Мєліко-
вої Я. А. перед Пархоменком О. О. за Договором позики становить: 1 509 408,85 
(один мільйон п’ятсот дев’ять тисяч чотириста вісім) гривень 85 копійок, та скла-
дається з: 1) основної суми боргу — 799 800,00 (сімсот дев’яносто дев’ять тисяч 
вісімсот) гривень 00 копійок; 2) заборгованості за пенею — 703 824,00 (сімсот три 
тисячі вісімсот двадцять чотири) гривні 00 копійок; 3) 3% річних від простроченої 
суми згідно зі ст. 625 ЦК України — 5784,85 (п’ять тисяч сімсот вісімдесят чоти-
ри) гривні 85 копійок.

Згідно з вимогами ст. 35 Закону України «Про іпотеку», у разі порушення осно-
вного зобов’язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає 
іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову ви-
могу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст по-
рушених зобов’язань, вимога про виконання порушеного зобов’язання у не менш 
ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет 
іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку ви-
мога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі 
прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудо-
вого врегулювання на підставі договору.

Враховуючи наведене вище, прошу усунути порушення Договору позики, а са-
ме — погасити заборгованість за Договором позики від 15 лютого 2018 року 
шляхом сплати повної суми заборгованості, яка станом на 13 червня 2018 р. ста-
новить 1 509 408,85 (один мільйон п’ятсот дев’ять тисяч чотириста вісім) гривень 
85 копійок. Заборгованість прошу сплатити за наступними реквізитами:

Отримувач: Пархоменко Олександр Олександрович, реєстраційний номер облі-
кової картки платника податків 3220814510, поточний рахунок 26205248331701, 
ЄДРПОУ 23494714, у ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, призначення платежу – 
поповнення поточного рахунку № 26205248331701.

ПОПЕРЕДЖАЮ:
✓ у випадку непогашення боргу протягом 30 (тридцяти днів), Пархоменком 

Олександром Олександровичем буде реалізовуватись належне право звернен-
ня стягнення на Предмет іпотеки: квартиру № 42 (сорок два), що розташована за 
адресою: місто Київ, проспект Гонгадзе Георгія, будинок № 7 (сім), одним із спо-
собів, передбачених Законом України «Про іпотеку» та (або) Цивільним кодексом 
України, та (або) вищезазначеним Договором іпотеки. У разі стягнення заборгова-
ності за виконавчими документами через виконавчу службу на вас буде покладе-
но витрати, понесені Стягувачем.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 27.06.2018 року о 

16.00 год. у приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань № 10 відбудеться су-
дове засідання в кримінальному провадженні № 42016020420000138 за обвину-
ваченням Толмачова Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1  
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Толмачов Євген Вікторович, 
15.01.1974 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпа-
торія, пр. Перемоги, буд. 55а, кв. 21.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., Гриневича B. C.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача 
Мишуру Михайла Юрійовича на судове засідання для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Мишури Євгена Юрійовича до Мишури Любові 
Миколаївни, Мишури Михайла Юрійовича, Кір’ян Ірини Юріївни про по-
діл спадкового майна в порядку спадкування за законом. Судове засі-
дання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луган-
ської області 26.06.2018 р. о 14.30 год. за адресою: смт Марківка, пл. 
Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без вашої 
участі на підставі ст. 223 ЦПК України.

Суддя О. В. Рукас
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018323391
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і про-
позицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, 

супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини 
загальнодержавного значення) Степного родовища згідно зі спеціаль-
ним дозволом № 2365 від 31.01.2001 року. Метод розробки родовища 
— на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовле-
ний до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці надр 
здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидо-
бування» АТ «Укргазвидобування». 

Степне родовище розташоване в межах Новосанжарського та Ма-
шівського районів Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 31,1 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Степного родовища обліковують на Державному 
балансі корисних копалин України).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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. 
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Подовження терміну дії спеціального дозволу № 2365 від 31.01.2001 

року на користування надрами для видобування вуглеводнів (газ при-
родний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани – 
корисні копалини загальнодержавного значення) Степного родови-
ща, що видає Державна служба геології та надр України. Закон Украї-
ни «Про нафту і газ».

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право надавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна надавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 13 липня 2018 року о 16:00 
годині у приміщенні Reikartz Галерея Полтава, м. Полтава, вул. Євро-
пейська, 7.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження та пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 211 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щоденно, крім вихідних, 
з 20 червня 2018 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+380674130894. 

Філія Українського науково-дослідного інституту природних га-
зів (УкрНДІгаз), контактна особа Німець Наталя Миколаївна, тел.: 
(057)730-45-09.

ОГОЛОШЕННЯ
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018315311
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і про-
позицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, 

супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини 
загальнодержавного значення) Західно-Хрестищенського родовища 
згідно зі спеціальним дозволом №2367 від 01.02.2001року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, конденсат. Робо-
ти на ділянці надр  здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Західно-Хрестищенське родовище розташоване в межах Карлів-
ського та Чутівського районів Полтавської області та Красноградського 
району Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 80,32 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Західно-Хрестищенського родовища облікову-
ють на Державному балансі корисних копалин України).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Подовження терміну дії спеціального дозволу №2367 від 01.02.2001 

року на користування надрами для видобування вуглеводнів (газ при-
родний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — 
корисні копалини загальнодержавного значення) Західно-Хрестищен-
ського родовища, що видає Державна служба геології та надр України. 
Закон України «Про нафту і газ».

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право надавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна надавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 12 липня 2018 року о 09:00 
годині у приміщенні Premier Hotel Palazzo, м. Полтава, вул. Гоголя, 33.

Громадські слухання (другі) відбудуться 17 липня 2018 року о 14:00 
годині у приміщенні Reikartz Харкiв, м. Харків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 274 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щоденно, крім вихідних, 
з 20 червня 2018 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+380674130894. 

Філія Українського науково-дослідного інституту природних га-
зів (УкрНДІгаз), контактна особа Німець Наталя Миколаївна, тел.: 
(057)730-45-09.

ОГОЛОШЕННЯ
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності — 2018323390)
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і про-
позицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, супутні ком-

поненти: гелій — корисні копалини загальнодержавного значення) 
Співаківського родовища згідно зі спеціальним дозволом № 2354 від 
28.12.2000 року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим 
— газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ 
природний. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підроз-
діл – філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Співаківське родовище розташоване в межах Ізюмського району 
Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 24 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Співаківського родовища обліковують на Дер-
жавному балансі корисних копалин України).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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. 
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Подовження терміну дії спеціального дозволу № 2354 від 28.12.2000 

року на користування надрами для видобування вуглеводнів (газ при-
родний, супутні компоненти: гелій – корисні копалини загальнодержав-
ного значення) Співаківського родовища, що видає Державна служба 
геології та надр України. Закон України «Про нафту і газ».

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право надавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна надавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 16 липня 2018 року о 15:00 
годині у приміщенні Reikartz Харкiв, м. Харків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 212 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щоденно, крім вихідних, 
з 20 червня 2018 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+380674130894. 

Філія Українського науково-дослідного інституту природних га-
зів (УкрНДІгаз), контактна особа Німець Наталя Миколаївна, тел.: 
(057)730-45-09.
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У Львові змагалися 
незрячі кулінари

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

СМАЧНИЙ ПРОЕКТ. У Львові 20 незрячих вийшли позмага-
тися в кулінарному конкурсі «Галицька господиня». Куховар-
ське вміння взялися показувати не лише жінки, а й чоловіки. 
Цього року четверо представників сильної статі вирішили готу-
вати. Чоловіки традиційно були членами журі. Смачне змаган-
ня Львівський осередок УТОС організовує вже 11-й рік. 

Усі страви були не лише дуже смачні, а й прекрасно пред-
ставлені, кажуть у прес-службі міської ради. Найбільше всім 
сподобався салат з руколи й полуниці. Ще один салат — «Тро-
пікана» посів друге місце, третю ж сходинку завоював фрук-
товий коктейль. Як нагороду переможці та учасники конкурсу 
отримали посуд. 

Птахам створили 
VIP-умови

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ФАУНА. На Кінбурнській косі, що в Миколаївській області, 
для гніздування рідкісних та зникаючих видів птахів збудовано 
штучний острів. На території регіонального ландшафтного пар-
ку «Кінбурнська коса» завершено два етапи будівництва штуч-
ного острова площею 300 квадратних метрів для гніздування 
цих птахів. Острів збудовано в межах втілення природоохорон-
ного заходу комплексної програми охорони довкілля Миколаїв-
ської області на 2018—2020 роки. На штучному острові на озе-
рі Лопушне вже загніздилися і вивели пташенят чоботар, коло-
водник звичайний, кулик-довгоніг, крячок річковий, крижень — 
види, що перебувають під охороною міжнародних угод та кон-
венцій, частину яких занесено до Червоної книги України. 

Діяльність зі збереження рідкісних та зникаючих видів птахів 
шляхом створення сприятливих умов для їх гніздування триває 
в межах виконання природоохоронних документів, ухвалених в 
Європі й світі. Задля збереження рідкісних видів птахів на Кін-
бурнській косі передбачено майже 150 тисяч гривень з облас-
ного екологічного фонду Миколаївщини. 

В умілих руках трактор — як велосипед
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ШОУ МЕХАНІЗАТОРІВ. 
Поблизу села Полствин Ка-
нівського району на Черка-
щині відбулося оригінальне 
шоу «Трактор Фест». Зма-
гання трактористів з усієї 
України уже сьомий рік орга-
нізовує НВФ «Урожай» з гру-

пи компаній «Миронівський 
хлібопродукт». Організато-
ри не тільки визначили най-
спритнішого тракториста, а й 
влаштували перегони на ве-
лосипедах, забіги з тачками 
та інше. 

Як розповів директор ТОВ 
«НВФ «Урожай» Олександр 
Воскобойник, ці змагання — 
сімейне свято хліборобів, які 

вкладають часточку своє ї 
праці задля розвитку краї-
ни. Хлопці змагалися за цінні 
призи, хоч майстерність, яку 
вони показували в полі, ди-
вувала. Святкового настрою 
та завзяття власною піснею 
трактористам та вболівальни-
кам додав священик перемо-
жець «Голосу країни» Олек-
сандр Клименко. 

Під час перегонів земля ле-
тіла з-під коліс потужної тех-
ніки, водії тракторів показува-
ли все, на що здатні, а вболі-
вальники шалено підтримува-
ли кожен вдалий рух польо-
вих велетнів. Цього року зма-
гання відбувалися кільцевою 
трасою. Учасники півфіналь-
них та фінальних заїздів мали 
подолати яму, гірку, місточок 
з колод, заїхати заднім ходом 
у гараж та виконати «змій-
ку», не збивши сигнальних 
фішок. У змаганнях на трак-
торах марки FENDT перемо-
гу святкував Віталій Крамар 
із села Рижанівка, а в змаган-
нях на МТЗ заслужено пере-
міг Володимир Сидоренко з 
Київщини.

На переможців чекали зао-
хочення — і 15 тисяч гривень, і 
путівки на закордонний курорт, 
і ще багато призів. Без пода-
рунка не залишився ніхто.

Шоу продовжилося жар-
тівливим забігом з тачками, 
завантаженими соломою, із 
промовистою назвою Crazy 
farmer. А потім були ще за-
їзди на велосипедах, творче 
змагання в конкурсі «Лелека» 
з оригінального оформлен-
ня дитячого візочка. Надве-
чір учасників шоу очікував ще 
один сюрприз — виступ зірко-
вого співака Дзідзя.Механізатори продемонстрували віртуозне володіння важкою технікою

ФОТОФАКТ

АРТПРОСТІР. Черговий 
фестиваль графіті-мистецтва 
«Алярм» пройшов у Львові. 
Тут зібралися понад 70 худож-
ників з України й Польщі. Во-
ни перетворюють стіни буді-
вель спального району на ху-
дожні об’єкти. 

Однак цього року най-
більше мистецьких робіт 
з’явилося у містечку Си-
хів. Художники розписува-
ли не тільки стіни будинків, 
а й інших споруд. Так в об-
ласті реалізують концепцію 
розподілу туристського на-
вантаження на громадський 
простір Львова, тож Сихів 
має змогу привернути увагу 
гостей, яким буде цікаво по-
дивитися роботи вуличного 
мистецтва.

«Алярм» — найбільший 
графіті-фестиваль, який про-
ходить щорічно з 2015 року у 
великих містах. 


