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Перші кавуни. 
Купувати  чи почекати
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА. Надміру рання поява баштанних  
на вітчизняних ринках викликає у покупців сумніви  
щодо вмісту нітратів. Виробники запевняють:  
причина швидкого дозрівання — погодні аномалії 

Володимир 
КОЛЮБАКІН, 

«Урядовий кур’єр»

Покупці дивуються: 
сезон кавунів ще не 

настав, а їх вже масово 
продають. У багатьох ви-

никає сумнів, чи не наси-
чені ці ягоди (бо кавун — 
це найбільша у світі яго-
да) нітратами понад вся-
ку норму. Сільгоспвироб-
ники заперечують: нітра-
ти не застосовували, про-
сто кавуни визріли рані-

ше через аномально те-
плу погоду. З цієї причи-
ни навіть довелося пере-
нести дату проведення 
традиційного фестивалю 
кавунів у Голій Приста-
ні на Херсонщині: він за-
звичай відбувався в се-

редині, а то й наприкінці 
серпня, цього року — на 
початку. До речі, найбіль-
ший кавун за історію про-
ведення цих фести-
валів важив 35,6 кг, 
та чи був він чистим, 
відомостей нема. 

Спеціальний представник Держдепартаменту США  
про факти порушення режиму тиші на Донбасі

Київ і Варшава 
поспілкуються  
на найвищому рівні

ГЕОПОЛІТИКА. Під час саміту НАТО у Брюсселі відбудеть-
ся зустріч президентів України та Польщі Петра Порошенка й 
Анджея Дуди.

Про це повідомив міністр канцелярії президента Польщі 
Кшиштоф Щерський, повідомляє УНІАН. «З ініціативи україн-
ської сторони президент Дуда зустрінеться з президентом По-
рошенком під час саміту НАТО», — заявив Щерський. Він до-
дав, що діалог між українською та польською сторонами «ін-
тенсивний і постійний і не потребує зовнішніх імпульсів». Так 
він відреагував на слова президента Європейської ради До-
нальда Туска, який і під час саміту Україна — ЄС у Брюсселі 
сказав, що Україна і Польща повинні знайти нові підходи у сво-
їх відносинах і не повторювати помилок історії. 

Як повідомляли, минулої неділі Петро Порошенко вшану-
вав пам’ять загиблих українців у польському селищі Сагринь 
у південно-східній Польщі, а Анджей Дуда — загиблих поляків 
на Волині. Українська сторона пропонувала спільно провести  
пам’ятні заходи, але польська від цієї пропозиції відмовилася.

ЦИТАТА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР:

ЦИФРА ДНЯ

42% 
Настільки протягом останнього року  

в Україні зросла кількість інклюзивних 
навчальних закладів 

«Звичайно, українці 
стріляють у бою, але все 

відбувається на території 
України. Однак більшість 

найсерйозніших пострілів 
здійснюють з окупованої 

Росією території».

Соцмережі: від Луганська  
до Карпат в кожній хаті є хорват

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПОЛІТИКА ПОЗА ФУТ-
БОЛОМ? Торік у жовтні дис-
кусія їхати чи не їхати  збір-
ній України до Росії на фут-
бол, припинилася сама со-
бою: підопічні Андрія Шев-
ченка програли у вирішаль-
ному матчі відбору коман-
ді Хорватії й технічно зня-
ли питання про доцільність 
виступу у фінальній части-
ні чемпіонату світу, право 
на проведення якого держа-
ва-агресор у не дуже заву-
альований спосіб отрима-
ла  ще за чотири роки до то-
го, як зазіхнути на Україну. 
У боротьбі за цю першість 
росіяни тоді знайшли спо-
сіб обійти заявку Англії, та 
дві спільних — Бельгії з Ні-

дерландами й Іспанії з Пор-
тугалією. Тож коли ситуа-
ція в Україні загострилася, 
жевріла надія, що першість 
на крові не пройде і фут-
больне свято можуть пере-
нести. Адже стадіони й інша 
інфраструктура в цих краї-
нах і без вкладання  мільяр-
дів були готові. Утім, цього 
не сталося, а Кремль отри-
мав футбольний піар-май-
данчик для поліпшення сво-
го іміджу й дав тимчасових 
видовищ пересічним росія-
нам. Їхня збірна-бо не лише 
вийшла з другого місця най-
слабшої групи, а в першому 
поєдинку плей-оф здолала 
самих іспанців, хай і спанте-
личених тренерською плута-
ниною. 

Аж раптом у ніч на 8 лип-
ня після перемоги у чверть-

фіналі над збірною Ро-
сії екс-захисник київсько-
го «Динамо» Домагой Віда, 
який забив у ворота росіян 
гол, а потім реалізував піс-
ляматчевий одинадцятиме-
тровий, разом з селекціо-
нером «Динамо» і членом 
хорватського тренерського 
штабу Огнєном Вукоєвичем 
порушили скрєпний одоб-
рямс.  У ролику, записано-
му в роздягальні команди,  
хорватський гравець вигу-
кує: «Слава Україні, давай, 
давай!», а Вукоєвич додає: 
«Ця перемога за «Динамо» 
і за Україну. Хорватія, впе-
ред!».

У такий спосіб гравці, до-
бре знайомі з Україною, по-
дякували тим, хто щиро вбо-
лівав за команду з країни, 
доля якої багато в чому схо-

жа на українську. А ми має-
мо подякувати хорватським 
футболістам за те, що сво-
їми емоціями вони вщент 
розбили один з останніх мі-
фів російської пропаганди, 
що в Україні всі вболівають 
за збірну РФ. Прикро, що 
істерику російських пропа-
гандистів  підхопили кілька 
британських таблоїдів. Чи 
не тому, що саме збірна Ан-
глії  сьогодні зустрінеться у 
другому півфіналі з підопіч-
ними Златка Даліча?

А українці нині масово 
розміщують гасло «Слава 
Україні!» на офіційній сто-
рінці ФІФА у Фейсбуці, ви-
словлюючи своє невдово-
лення реакцією Міжнарод-
ної федерації футболу, яка 
першою має доводити, що 
футбол поза політикою. 

Під час вступу 
головне — увага

АБІТУРІЄНТ-2018. Із чет-
верга, 12 липня, в електро-
нних кабінетах вступників бу-
де відкрито можливість подачі 
заяв до обраних закладів ви-
щої освіти.

МОН  наголошує на необ-
хідності ретельно перевіри-
ти внесену інформацію перед 
тим, як формувати заяву, по-
відомляє  прес-служба відом-
ства. «Середній бал атестата 
цього року вступники мають 
розраховувати самостійно, по-
давати контактні номери теле-
фонів та завантажені файли: 
фото, додаток до атестата, а 
також документ про підтвер-
дження реєстрації в селі, якщо 
вступник претендує на отри-
мання сільського коефіцієн-
та», — йдеться у повідомлен-
ні. У МОН застерігають, що пе-
ревіряти коректність інформа-

ції та доданих файлів потрібно 
до подання першої заяви на 
вступ. Оскільки лише до цьо-
го моменту вступник може са-
мостійно змінити внесені дані, 
а після подання першої заяви 
зробити це буде неможливо. 

У МОН розповіли, що в по-
передні роки траплялося, що 
вступники замість копії атес-
тата завантажували інші фай-
ли: рецепти празького торта, 
фото домашніх улюбленців, 
батьків, медичні довідки тощо. 
Тому у відомстві ще раз нага-
дали: слід уважно перевіряти, 
які саме файли завантажує-
те у свій електронний кабінет, 
а також наголосили, що не 
обов’язково подавати  елек-
тронні заяви в перший день, 
оскільки прийом заяв тривати-
ме понад два тижні, до 18-ї го-
дини 26 липня. 
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оголошення
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 видобування вуглеводнів (газ природний — корис-

ні копалини загальнодержавного значення) Богородчанського родо-
вища (північно-західний блок) згідно спеціального дозволу №1808 від 
02.03.1999 року (до глибини 1300 м). Метод розробки родовища — на 
виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений 
до споживання газ природний.

Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — 
філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запа-
си корисних копалин по Богородчанському родовищу числяться на 
Державному балансі корисних копалин України; наявні документи до-
звільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

В адміністративному відношенні Богородчанське родовище (північ-
но-Західний блок) розташоване в Івано-Франківській області на від-
стані 5 км від смт. Богородчани. Поблизу Богородчанського родови-
ща знаходяться Чорногузьке, Славецьке та Шереметівське родовища 
вуглеводнів.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, 
площа ділянки надр 2,5 км2; родовище знаходиться в промисловій 
розробці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення послугами підприємства. Прийняті 
природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рі-
вень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності міс-
цевого населення та його здоров’я.

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

Родовище відкрито у 1967 р. пошуковою свердловиною 1-Богород-
чанська, у якій при випробуванні верхньобаденських відкладів в інтер-
валі 1050-1190 м отримано приплив газу дебітом 80 тис. м3/добу на 
8,05 мм діафрагмі, пластовий тиск 10,1 МПа.

Дослідно-промислова розробка південно-східного блоку Богород-
чанського родовища розпочата 30.09.1969 р., північно-західного бло-
ку Богородчанського родовища — з березня 1970 р. 

У 2012 році ДКЗ України протоколом від 31.10.2012 № 2757 затвер-
дила по родовищу (по верхньобаденському покладу північно-західно-
го блоку Богородчанського родовища) початкові загальні запаси газу 
категорії С1 – 83 млн м3 та категорії С2 – 88 млн м3. Значна частина за-
пасів (<50%) знаходиться за межами спеціального дозволу.

На родовищі пробурено всього 12 розвідувальних свердловин (1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14), три з яких дали промислові припливи газу 
(1, 4, 9). Також на родовищі було пробурено 10 експлуатаційних сверд-
ловин (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) з метою експлуатації газо-
вого покладу баденських відкладів.

Станом на 01.01.2018 року з родовища видобуто 48 млн м3.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтерна-

тивами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встанов-
люються згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуть-
ся у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних та компен-
саційних 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, 

що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парнико-
вим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат 
і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохорон-
них заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допус-
тимий. Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визна-
чений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за 
викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаці-
онарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового ко-
дексу України). 

Водне середовище: Гідрографічна мережа Богородчанського  родо-
вища представлена р. Бистриця-Солотвинська  з притоками  Саджа-
ва, Невочинка.

 Передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режи-
му обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприємства, з 
урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та 
природоохоронних заходів — вплив характеризується як екологічно 
допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видо-
бувних роботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному 
режимі експлуатації мінімальний, і може бути помітним в разі пору-
шення технологічних процесів. Мінімізація ризиків досягається шля-
хом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не при-
зведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: Згідно листа Депараменту екології та 
природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації від 
17.05.2018 року №05-15/1920 територія Богородчанського родовища 
не відноситься до земель природно-заповідного фонду. 

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

тового та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, 
направленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення при-
родного рослинного покриву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитив-
ний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвес-
тицій в економіку району). Впровадження планової діяльності є ваго-
мим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки 
України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов 

комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, 
історії і культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного 
ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впли-
ву об’єкту відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюєть-
ся вимогами Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних 
ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначається на місцях, 
по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих законодавчих норм і 
актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких мо-
же зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачепле-
них держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля немає.

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

у відповідності із вимогами ст.6 Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією на-
ступні планові показники:

— опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик 
планованої діяльності;

— опис поточного стану і факторів довкілля;
— оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, 

атмосферне повітря,
поверхневі і підземні води, техногенне середовище, соціальне се-

редовище;
— опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відве-

дення, уникнення, зменшення усунення значного негативного впли-
ву на довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

— зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських 
обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

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

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

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

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

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи 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 оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обгово-
рення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, 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 та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього пові-
домлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес ре-
єстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання 
таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту гос-
подарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарюван-
ня під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадсько-
го обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна ін-
формація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до 
законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльнос-
ті буде — спеціальний дозвіл №1808 від 02.03.1999 року на користу-
вання надрами, з метою продовження видобування газу природного 
Богородчанського родовища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсила-
ти до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних ресурсів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля  
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності 2018424649)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 
оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень  

і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Видобування питних підземних вод (питні підземні води — корис-

ні копалини загальнодержавного значення) Шебелинського родови-
ща для забезпечення господарсько-питних та виробничих потреб Ше-
белинського відділення з переробки газового конденсату та нафти 
(ВПГКН). Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний під-
розділ — філія Управління з переробки газу та газового конденсату 
(УПГГК) АТ «Укргазвидобування». 

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

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 прийняття рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціаль-

ний дозвіл на користування надрами з метою видобування питних під-
земних вод Шебелинського родовища (ділянки №№ 1, 2, 3), що видає 
Держгеонадра України.

5. Строки, тривалість та 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 подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у то-
му числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 30 липня 2018 року о 12:00 
годині у приміщенні Reikartz Харкiв, Харківська область, 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 і пропозиції приймають протягом усього строку громад-

ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього ого-
лошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 67 арку-

шах. 
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 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім вихід-
них з 11 липня 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 газів  
(УкрНДІгаз), м. Харків, вул. Гімназійна набережна, 20, контактна особа: 
Німець Наталя Миколаївна, тел.: (057)730-45-09.

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

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

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голандського аукціону)  

з продажу активів  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» 

Номер лота: F09GL29523
Коротка назва лота/номер 
кредитного договору:

Банкомати у кількості 31 одиниця

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

Дата проведення аукціону: 02.08.2018 
Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в 

проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.  
Автоматичне покрокове зниження ціни  
лота — розпочинається в проміжок  
часу з 9-30 год.  до 10-00 год. та завершу-
ється в проміжок часу з 16-15 год.  
до 16-45год. (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 про-
позицій — з 16-15 год. до 16-55 год. (за-
гальна 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/43-zoloti-vorota/ 
38427-asset-sell-id-173944

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької облас-
ті, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Коф-
мана Олександра Ігоровича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

18 серпня 2017 року колегією суддів Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької об-
ласті в складі: головуючого судді Мацишин Л. C., 
суддів Тимофєєвої Г. Л., Кошлі А. О. постанов-
лено ухвалу про призначення в кримінальному 
провадженні підготовчого судового засідання.

16 січня 2018 року на підставі розпорядження 
№ 51 від 16 січня 2018 року протоколом повтор-
ного автоматизованого розподілу судової спра-
ви між суддями замінено суддю колегії суддів з 
Тимофєєвої Г. Л. на Хоменка Д. Є.

Обвинувачений Кофман Олександр Ігоро-
вич, 30 серпня 1977 р.н., останнє місце реєстра-
ції якого: вул. Леніна, буд. 56, кв. 32, м. Макіївка 
Донецької обл., викликається на 23 липня 2018 
року о 13 год. 00 хв. до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 2, для участі в роз-
гляді кримінального провадження.

Головуючий суддя Мацишин Л. C.,  
судді Хоменко Д. Є ., Кошля А. О.

Оголошення

про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу активів   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «РЕАЛ БАНК» 

Номер лота: F69GL29517, F69GL29518, F69GL29519, F69GL29520, 
F69GL29521

Коротка назва лота/номер кредитного договору: Цінні папери (вексель) у кількості 1 шт. 
Цінні папери (векселя) у кількості 8 шт. 
Цінні папери (вексель) у кількості 1 шт. 
Цінні папери (векселя) у кількості 10 шт. 
Цінні папери (вексель) у кількості 1 шт. 

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

Дата проведення аукціону: 02.08.2018 
Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу  

з 9-30 год. до 10-00 год.  
Автоматичне покрокове зниження ціни лота — розпочинаєть-
ся в проміжок часу з 9-30 год.  до 10-00 год. та завершуєть-
ся в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна трива-
лість 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/ 
38430-asset-sell-id-173947

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає 
Будаг’янця Юрія Георгійовича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 409/1654/16-к за обвинувальним актом у кримінально-
му провадженні стосовно Будаг’янця Юрія Георгійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України на 27 липня 2018 року о 10.45 годині.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Мель-
ника Олексія Миколайовича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/12307/18 за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Мельника Олексія Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України на 27 липня 2018 року о 12.00 годині.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бороді-
на Сергія Олексійовича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/14/16-к за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Бородіна Сергія Олексійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 25 липня 2018 року о 10.30 годині.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бербе-
ця Едуарда Миколайовича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/9388/18 за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Бербеця Едуарда Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 258-5 КК України на 27 липня 2018 року о 10.30 годині.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Колодія 
Анатолія Миколайовича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 334/8961/16-к за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Колодія Анатолія Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 25 липня 2018 року об 11.00 годині.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Поте-
лещенка Олексія Олександровича як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/11834/16-к за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Потелещенка Олексія Олександровича за ч. 1  
ст. 258-3 КК України на 26 липня 2018 року о 12.30 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Половинка В. О., Скрипник С. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Михай-
лова Олега Віталійовича як обвинуваченого в судове засідання по криміналь-
ній справі № 426/7654/17 за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Михайлова Олега Віталійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 26 липня 2018 року об 11.30 годині.

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

Суддя О. М. Попова

Cватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Принь 
Віталія Михайловича як обвинуваченого в судове засідання по кримінальній 
справі № 426/11950/16-к за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Принь Віталія Михайловича за ч. 2 ст. 110 КК України на 25 
липня 2018 року об 11.30 годині.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Соля-
ника Ігоря Олександровича як обвинуваченого в судове засідання по кримі-
нальній справі № 426/11527/17-к за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Соляника Ігоря Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, що відбудеться 27 липня 2018 року об 11.30 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Юрченко С. О., Скрипник С. М.

Втрачені: 
паспорт громадянина України, 

СО 150346, посвідчення ліквідатора 
ЧАЕС, видане 21.06.2002 р. 

та пенсійне посвідчення, 
видане на ім’я Шпаковича Володимира 

Івановича, вважати недійсними.

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті викликає УЛЬЯНЕНКА СЕРГІЯ ДМИТРОВИЧА по 
кримінальному провадженню № 225/2733/17 як об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України в судове засідання, яке від-
будеться 24.07.2018 року о 09.00 годині. Явка обви-
нуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті викликає КАЛИНУ СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА по 
кримінальному провадженню № 591/3415/17 як 
обвинуваченого у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-
3 КК України в судове засідання, яке відбудеться 
25.07.2018 року о 09.00 годині. Явка обвинувачено-
го обов’язкова. 

Суддя Качаленко Є. В.

Дзержинський міський суд Донецької облас-
ті викликає КУЛЕШУ HATАЛІЮ В’ЯЧЕСЛАВІВНУ по 
кримінальному провадженню № 296/7656/16-к як 
обвинувачену у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260 КК України в судове засідання, яке від-
будеться 25.07.2018 року о 09.00 годині. Явка обви-
нуваченої обов’язкова. 

Суддя Качаленко Є. В.

Свідоцтво на нерухоме майно, а саме: кварти-
ру, яка знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Го-
лосіївський, буд. 128, кв. 106 (кол. просп. 40-річ-
чя Жовтня), зареєстрована на ім’я Слободянюка Ві-
ктора Павловича, на підставі свідоцтва про право на 
спадщину, виданого 2-ю Київською держконторою 
11.08.2010 р., № 6-1781, зареєстрованого в Бюро 
26.08.2010 р., № 3117 в реєстровій книзі 1370-183, 
вважати недійсним, у зв’язку з втратою.

Ліквідатор ТОВ «Поліс» (код ЄДРПОУ 05479987) оголошує кон-
курс з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вар-
тості майна ТОВ «Поліс» у справі про банкрутство №911/1164/13.

Місцезнаходження майна та активів: Київська область, м. Біла 
Церква, Шосе Сквирське, 20.

Вимоги до претендентів та конкурсної документації для участі 
в конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності:

– заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної ді-
яльності за довільною формою;

– копія установчого документа претендента;
– копії кваліфікаційних документів;
– копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
– інформація про претендента (документ, який містить відо-

мості про претендента щодо його досвіду роботи та кваліфікації).
До конкурсної пропозиції належать відомості щодо ціни (вар-

тості) виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконан-
ням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях) 
на умовах оплати здійсненої оцінки майна Банкрута.

Копії документів завіряються претендентом, який відповідає 
за їх достовірність.

Конкурсна пропозиція претендента подається поштою на 
адресу ліквідатора ТОВ «Поліс» Левченка В.В. за адресою: 
49101, м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 11, оф. 307, протя-
гом 5 календарних днів з дня оприлюднення цього оголошення.

Телефони для довідок: 097-591-73-63.
E-mail: lvv-82@ukr.net.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу активів   

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  БАНК «МЕРКУРІЙ» 
Номер лота: F19GL29193, F19GL29194, F19GL29195, F19GL29196, F19GL29197, 

F19GL29198, F19GL29199, F19GL29209, F19GL29213, F19GL29228
Коротка назва лота/ 
номер кредитного договору:

Дебіторська заборгованість за комісіями за депозитарні послуги
Право вимоги за кредитним договором №18-06П-48 та дебіторська заборго-
ваність за комісійними доходами
Право вимоги за кредитним договором №18-06П-142 та дебіторська забор-
гованість за комісійними доходами 
Право вимоги за кредитним договором №448 та дебіторська заборгованість 
за комісійними доходами та пенею
Дебіторська заборгованість юридичної особи у кількості 4 шт.
Кредитний портфель у кількості 20 шт.
Право вимоги за кредитним договором №18-06П-258
Право вимоги за кредитним договором №14-10-14П-45 

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

Дата проведення аукціону: 01.08.2018 
Час проведення аукціону: Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год.  

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

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

Посилання на оголошення про проведення аукціону, розміщене  
на веб-сайті Фонду
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/53-mercury/ 
38469-asset-sell-id-174047

Свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно від 26.02.2013 р., індексний номер 777732, 
а саме: житловий будинок з надвірними побудо-
вами, який знаходиться за адресою: м. Донецьк, 
вул. Вінтера, буд. 14, номер бланка САЕ 793230, 
видане Реєстраційною службою Ворошилов-
ського районного управління юстиції у місті До-
нецьку, державним реєстратором Т. В. Андреє-
ва, на підставі рішення про державну реєстра-
цію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) 
від 26.02.2013, індексний номер 582295,  на ім’я 
Шестак Марія Анатоліївна, вважати недійсним в 
зв’язку з втратою.

Державний акт на земельну ділянку: Серія ЯИ 
№308399 від 25.12.2009 р., кадастровий номер 
1410137100:00:041:0511, земельна ділянка має 
площу 0,0577 га, яка розташована: м.Донецьк, 
Кіровський район, вул. Вінтера, 14, держакт ви-
даний на підставі договору купівлі — продажу 
земельної ділянки №9-565 від 28.05.1998 р., та 
зареєстровано в книзі записів № 010914600309; 
вищевказаний державний акт виданий началь-
ником управління Держкомзему у місті Доне-
цьку Донецької області А. Ф. Мирошниченко, що 
нележить Шестак Марії Анатоліївні , вважати не-
дійсним в зв’язку з втратою.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансо-
ва компанія «Про-Фінанс» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 37341891, місцезнаходження: 03039, м. Київ, ву-
лиця Голосіївська, будинок 13-Б, офіс 1, тел. 044-364-20-
50) повідомляє, що відповідно до протоколу загальних 
зборів учасників Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Фінансова компанія «Про-Фінанс» від 04.07.2018 
№04/07/2018, прийнято рішення про подання заяви про ви-
ключення фінансової установи з Державного реєстру фі-
нансових установ.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого Гавриша Ми-
колу Миколайовича, 25.01.1964 року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Московська, 134, кв. 17, м. Джанкой, АР Крим), у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ст.ст. 111 ч. 1, 402 ч. 2, 408 ч. 1 КК України, у судове 
засідання, яке відбудеться об 11 годині 50 хвилин 19 липня 2018 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районного суду  
міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал № 3  
(головуючий суддя Первушина О. C.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного оголо-
шення, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Тимошенко 
Катерину Григорівну, 06.05.1967 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим), у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться о 12 годині 00 хвилин 20 липня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського ра-
йонного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхі-
на, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування даного 
оголошення, обвинувачена вважається належним чином ознайомлена з йо-
го змістом.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ІПОТЕКОДАВЦЮ
Орт Олена Сергіївна
РНОКПП 2377702406
адреса реєстрації:
м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 6, 
корп.8, кв. 26

ПОЗИЧАЛЬНИК
ТОВ «Кур’єрська авіапошта України-Експрес»
Код ЄДРПОУ 34494350
04116 м. Київ, вул. Ванди Василевської, 18

ВИМОГА  
про усунення порушень 

(в порядку ст.35, 36 ЗУ «Про Іпотеку»)
24.09.2013 року між Публічним акціонерним товариством «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 

20057663) та ТОВ «Кур’єрська Авіапошта  України-ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 34494350) (далі — Боржник) 
було укладено Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-166ю/2013/2-1 (в режимі муль-
тивалютності) та Генеральний договір про здійснення кредитування №05.1-165ю/2013/2-1 (далі – Кредит-
ний договір). 

24.09.2013 року з метою забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором між Публічним 
акціонерним товариством «Банк Національний Кредит» та Орт Оленою Сергіївною РНОКПП 2377702406 
(далі «Іпотекодавець») було укладено  Договір  іпотеки №04-646/1-1, посвідчений приватним нотаріусом 
Київського міського нотаріального округу Дмухом Б.Л. 24 вересня 2013 року за реєстровим №1823 (далі —
Іпотечний договір — 1), згідно з яким Іпотекодавець передав в забезпечення наступне майно: 

— машиномісце за №220 (двісті двадцять), що знаходиться по проспекту Героїв Сталінграда, 6 (шість) у 
місті Києві, загальною площею 20,10 кв.м. (далі — Предмет іпотеки — 1). 

Також, цього дня з метою забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором між Публічним 
акціонерним товариством «Банк Національний Кредит» та Орт Оленою Сергіївною РНОКПП 2377702406 
(далі «Іпотекодавець») було укладено  Договір  іпотеки №04-645/1-1, посвідчений приватним нотаріусом 
Київського міського нотаріального округу Дмухом Б. Л. 24 вересня 2013 року за реєстровим №1821 (далі 
— Іпотечний договір — 2), згідно з яким Іпотекодавець передав в забезпечення наступне майно:

— квартира за №26 (двадцять шість) у будинку за №6 (шість) корпус 8 (вісім), що по проспекту Героїв 
Сталінграда у місті Києві. (далі — Предмет іпотеки — 2)

25.05.2018 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» 
укладено Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги відступлення прав вимоги.

Того ж дня, 25.05.2018 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІН-
ВЕСТ-КРЕДО» приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульскою Т. А. було по-
свідчено Договір про відступлення (купівлю-продаж) прав за Договором іпотеки №04-646/1-1, посвідчений 
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дмухом Б.Л. 24 вересня 2013 року за ре-
єстровим №1823 та Договір про відступлення (купівлю-продаж) прав за Договором іпотеки №04-645/1-1, 
посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дмухом Б.Л. 24 вересня 2013 
року за реєстровим №1821.

Станом на 25.05.2018 року борг за Кредитним договором складає: 
Загальна сума заборгованості — складає 340 735,80 доларів США, що в еквіваленті складає 8 886 912,01 

грн. та 10 116 087,93 грн. з яких:
— сума заборгованість за тілом кредиту — 222 751,67 доларів США, що в еквіваленті складає 

5 809 705,03 та 938 122,74 грн.;
— сума заборгованості за нарахованими процентами – 2 338,90 доларів США, що в еквіваленті 61 002,10 

грн. та 16 182,61 грн.;
— сума заборгованості за нарахованими та несплаченими в строк процентами – 115 645,23 долара США, 

що в еквіваленті 3 016 204,88 грн та 739 801,48 грн.
Відповідно до Договорів про відступлення прав вимоги, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» 

(надалі — Кредитор,  Іпотекодержатель) набула право вимоги до Орт Олени Сергіївни РНОКПП 2377702406 
за невиконання умов Кредитного договору та за невиконання умов Іпотечного договору — 1 та Іпотечно-
го договору — 2. 

Частиною 1 ст. 589 ЦК України передбачено, що в разі невиконання зобов’язання, забезпеченого заста-
вою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.

Згідно п. 2.4.4 Іпотечного договору — 1 та Іпотечного договору —2  «Іпотекодержатель має право  у ра-
зі невиконання або неналежного виконання («Невиконання») Генерального договору про здійснення кре-
дитування №05.1-165ю/2013/2-1 від 24.09.2013 року та Договору про надання відновлювальної кредитної 
лінії №05.1-166ю/2013/2-1 (в режимі мультивалютності) від 24.09.2013 року, а також з підстав, встановле-
них ст. 12 Закону України «Про іпотеку», задовольнити свої забезпечені іпотекою вимоги за Основним Зо-
бовязанням, шляхом звернення стягнення на Предмет іпотеки відповідно до цього Договору з урахуванням 
вимог чинного законодавства України».

 Пунктом 4.1 Іпотечного договору — 1 та Іпотечного договору — 2 передбачено,  у випадку настання 
будь- якого, Випадку Невиконання Іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання Пози-
чальником чи Іпотекодавцем Основного Зобов’язання, а у разі його невиконання — задовольнити свої, за-
безпечені Іпотекою вимоги за Основним Зобов’язанням, шляхом звернення стягнення на Предмет Іпотеки.

П.4.1.1. Іпотечного договору — 1 та Іпотечного договору — 2 — Якщо настав та триває Випадок Невико-
нання, Іпотекодержатель в будь-який час після настання випадку Невиконання (або в такий строк, який мо-
же вимагатись відповідно до чинного законодавства) надсилає Іпотекодавцю (та/або будь-якій іншій тре-
тій особі, яку може вимагатися сповістити у відповідності до чинного законодавства) у спосіб, передбаче-
ний цим Договором (або в такий інший спосіб, який може вимагатись відповідно до чинного законодав-
ства) вимогу про усунення порушень («Вимога»). У вимозі зазначається стислий зміст Випадку Невиконан-
ня, вимога про усунення Випадку Невиконання у не менш ніж 30 (тридцятиденний) строк (або в такий ін-
ший строк, який може вимагатися згідно з чинним  законодавством) та попередження про звернення стяг-
нення на Предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги, а також будь-що інше на розсуд Іпотекодержа-
теля або що може вимагатись відповідно до чинного законодавства. Якщо впродовж встановленого стро-
ку вимога Іпотекодержателя залишається без задоволення, Іпотекодержатель має право розпочати звер-
нення стягнення на Предмет іпотеки.

Також п. 4.2 Іпотечного договору — 1 та Іпотечного договору — 2 встановлено, способи звернення стяг-
нення на Предмет іпотеки, та п.4.2.4 Іпотечного договору — 1 та Іпотечного договору — 2 — передбачено: 
передача Іпотекодержателю права власності на Предмет Іпотеки і рахунок виконання Основного Зобовя-
зання в порядку, встаноленому статтею 37 ЗУ «Про іпотеку»:

 Відповідно до ч.1 ст.35 Закону України «Про іпотеку» «У разі порушення основного зобов’язання та/
або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмін-
ним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий 
зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання порушеного зобов’язання у не менш ніж тридцяти-
денний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимо-
ги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпоте-
кодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового 
врегулювання на підставі договору».

У випадку непогашення Боргових зобов’язань в строк передбачений в Іпотечному повідомленні, Іпоте-
кодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом застосування 
одного з способів звернення стягнення, передбаченого пунктом 3.3 Іпотечного договору.

Відповідно до умов Договору іпотеки, Іпотекодержатель має право самостійно обрати спосіб звернен-
ня стягнення. 

ПРОШУ:
Вас усунути порушення за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-166ю/2013/2-

1 (в режимі мультивалютності) від 24.09.2013 та Генеральний договір про здійснення кредитування №05.1-
165ю/2013/2-1 від 24.09.2013 та погасити заборгованість в сумі 340 735,80 доларів США, що в еквіваленті 
складає 8 886 912,01 грн. та 10 116 087,93 грн.

ПОПЕРЕДЖАЄМО:
Вас, що у випадку не погашення боргу протягом 30 (тридцяти) днів, Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» буде реалізовувати належне право звернення стягнен-
ня на Предмет іпотеки — 1 та Предмет іпотеки — 2: машиномісце за №220 (двісті двадцять), що знаходиться 
по проспекту Героїв Сталінграда, 6 (шість) у місті Києві, загальною площею 20,10 кв.м. та квартиру за №26 
(двадцять шість) у будинку за №6 (шість) корпус 8 (вісім), що по проспекту Героїв Сталінграда у місті Киє-
ві, шляхом застосування одного з способів звернення стягнення, передбаченого Іпотечним договором — 1 
та Іпотечним договором — 2 або приписами Законів України.

Директор 
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ- КРЕДО»                                                                     Волинський Е. Б.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Федчук Петро Миколайович, 31.10.1968 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам 

необхідно з’явитися 3 серпня 2018 року об 11 год. 00 хв. до старшого слідчого в особливо важливих справах першого 
слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокура-
тури України Деркача Олександра Сергійовича за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 315 на підставі 
ст. 297-5 КПК України для участі як підозрюваного у проведенні слідчих та процесуальних дій, пов’язаних з наданням 
дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002014 
від 23.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 
3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3  
ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України. 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-

можливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наяв-
не підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі: — від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, проку-
рора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути 
застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик 

без поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває поза межами України, є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Ратушняк Віктор Іванович, 16.10.1959 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 

України Вам необхідно з’явитися 2 серпня 2018 року об 11 год. 00 хв. до старшого слідчого в особли-
во важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеці-
альних розслідувань Генеральної прокуратури України Деркача Олександра Сергійовича за адресою: м. Київ,  
вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 315 на підставі ст. 297-5 КПК України для участі як підозрюваного у проведен-
ні слідчих та процесуальних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017 за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, 
ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3  
ст. 258 КК України. 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-

можливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наяв-
не підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у 
розмірі: — від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, проку-
рора; — від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бу-
ти застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик 

без поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває поза межами України, є 
підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Почер-
ніна Євгена Миколайовича, 26.03.1983 року народження, у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Почернін Є. М. (зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Авдіївка, квартал Ювілейний, 10/6), ви-
кликається на 31.07.2018 року об 11.00 год. до суду, каб.  
№ 10 для участі в розгляді справи по суті, головуючий  
суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Ковзі-
кова Олександра Валентиновича, 15.08.1979 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ковзіков О. В. (за-
реєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Шахтна, 26/2), ви-
кликається на 25.07.2018 року о 09.00 год. до суду, каб. 
№ 8, для участі в розгляді справи по суті, головуючий  
суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Про-
сандєєвої Юлії Вікторівни, 10.10.1993 року народження, у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачена Просандєєва Ю. В. (зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, Старобешевський район, м. Ком-
сомольське, вул. Маяковського, 7/14), викликається на 
27.07.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. № 10, для участі 
в розгляді справи по суті, головуючий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченої (in absentia), яка 
переховується від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошена у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачена вважається належним чином озна-
йомленою з її змістом.

Територіальне управління Державної судової ад-
міністрації України в Чернівецькій області цим пові-
домленням звертається до генерального директора 
ПП «Володимир-Буд» — Токарюка Володимира Гри-
горовича, місце перебування якого на даний момент 
невідоме, про невиконання істотних умов договору 
на капітальне будівництво.

Звертаємо увагу на зміст пункту 11.3. підписано-
го Договору, який вказує, що закінчення дії Догово-
ру на капітальне будівництво не звільняє сторони від 
відповідальності за його порушення, яке мало місце 
за час його дії.

Нагадуємо, що територіальним управлінням, всі 
договірні зобов’язання було виконано в повному об-
сязі із дотриманням усіх термінів їх виконання.

Зважаючи на вищенаведене, просимо повідомити, 
в які терміни та в який спосіб буде виконано всі істот-
ні умови договору в частині передачі належних тери-
торіальному управлінню житлових площ.
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Чернівецька +12+17 +24+29
Тернопільська +12+17 +22+27
Вінницька +14+19 +24+29

Oбласть Нiч День

Черкаська +14+19 +25+30
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Полтавська +15+20 +27+32
Дніпропетровська +17+22 +29+34
Одеська +17+22 +28+33
Миколаївська +17+22 +29+34
Херсонська +19+24 +30+35
Запорізька +18+23 +30+35
Харківська +16+21 +28+33
Донецька +19+24 +30+35
Луганська +17+22 +30+35
Крим +20+25 +29+34
Київ +17+19 +27+29
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24..29
14..19
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температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Як я вцілів улітку…
Павло КУЩ,  

«Урядовий кур’єр» 

БЕЗПЕЧНІ КАНІКУЛИ. У Святогірську на Донеччині відбуло-
ся чергове заняття з дітьми, яких наполегливо продовжують вчи-
ти поводженню у разі виявлення ними вибухонебезпечних пред-
метів. Цього разу фахівці Головного управління ДСНС України в 
Донецькій області та співробітники Національної поліції зустрі-
чалися з малими відпочивальниками у дитячих таборах «Лісо-
ва казка» і «Яструбок». Рятувальники, прихопивши з собою від-
повідні наочні матеріли, ознайомили дітей із різноманітними ви-
буховими пристроями та розповіли про порядок правильних дій 
у тому випадку, якщо натрапили на небезпечні знахідки під час 
прогулянок у лісі, на березі річки чи озера. Насамперед піротех-
ніки звернули увагу на «залізяки», які становлять реальну смер-
тельну небезпеку: артилерійські снаряди, міни, гранати, детона-
тори та інші різні набої. Школярам наполегливо рекомендували 
ні в якому разі не чіпати підозрілі предмети, оскільки вони навіть 
після тривалого перебування у землі чи воді можуть вибухнути 
від тертя, струсу чи інших необережних дій. 

На жаль, притаманні цьому віку непосидючість, допитливість 
та пошук нових вражень і пригод подовжують список юних по-
терпілих від вибухонебезпечних знахідок. Днями дуже серйоз-
ні поранення отримав 13-річний мешканець села Златоустівка 
Волноваського району. Серед білого дня хлопчик знайшов на 
трасі, неподалік якої  мешкає, патрон середнього розміру, а ко-
ли приніс його додому і почав розбирати, стався вибух. З чис-
ленними пораненнями кишечника, очей та руки підлітка спершу 
відвезли до місцевої та районної лікарень, а далі до Маріуполя. 
За словами медиків міської лікарні №3, стан уже прооперовано-
го потерпілого залишається важким, а батьки хлопця тепер зби-
рають кошти на лікування.        

Георгій-Григорій 
ПИЛИПЕНКО 

для «Урядового кур’єра» 

ЛІТНІ РОЗВАГИ. Минулими 
вихідними хтось працював на 
дачі, хтось вибрався на приро-
ду, а бабуся, донька і онучка 
Марченки відправилися фес-
тивалити у Глухів. У невели-
кому містечку Сумської облас-
ті пройшло кілька гучних захо-
дів — фестиваль різьбярства, 
льону і щорічне зібрання бай-
керів. 

Перший пленер різьби по де-
реву зібрав майстрів із різних 
регіонів України. Вони створи-
ли п’ять великих скульптур із 
кількаметрових колод, щоб по-
дарувати їх Глухову. Подія від-
бувалася у сквері композито-
рів Бортнянського і Березов-
ського. Найцікавішою, на мій 
погляд, стала скульптура «Ді-
до Всевидо» музиканта Антона 
Лубія зі Львова. Різьбярі прово-
дили майстер-класи під наспіви 
бандуристів. Виконавець на ко-
лісній лірі Олександр Тріус (Три-

Ус) з Ромен пояснив, що поля-
ки називають цей інструмент 
«Реля карбова», бо нібито на 
ній звучать тільки дві ноти — ре 
і ля. Але лірник своїми піснями 
це спростував. 

Байкерський фестиваль у се-
лищі Білокопитове, що за 10 км 
від Глухова, за словами одного 
з організаторів Миколи Коваль-
чука, зібрав більш як 120 байке-
рів і півтори тисячі шанувальни-
ків з України, Білорусі та Росії, 
які вирізнялися відповідним зо-
внішнім виглядом. Увечері в їх-

ньому наметовому містечку бі-
ля озера лунав рок і проходи-
ло фаєр-шоу. І там теж були ці-
лі родини, зокрема десятилітній 
киянин Сашко Адамовський з 
дідусем Славою, бабусею Оле-
ною і мамою Мар’яною. Хлоп-
чик вразив спритністю на фут-
больному полі та віртуозністю 
за піаніно, коли грав Шопена.  

Головною літньою принадою 
Глухова став Фестиваль льону, 
який зібрав на полі з тендітними 
блакитними квіточками більш 
як 200 містян та гостей у виши-
ванках, лляних чи конопляних 
сорочках. Найкращі вбрання 
відзначили призами — баноч-
ками меду. Були тут і численні 
VIP-гості, зокрема закордонні. 
Родзинкою фестивалю стало 
частування лляними і конопля-
ними хлібом і олією. А найпопу-
лярнішою розвагою була фото-
сесія на тлі блакитно-зелено-
го поля квітучого льону. Також 
можна було пройтися ярмарком 
з продуктами, косметикою, при-
красами, одягом і взуттям, ви-
готовленими з льону і коноплі, 
послухати численні виступи му-
зикантів та співаків. 

…Родина Марченків чудово 
розважилася, набралася різ-
них, але дуже позитивних вра-
жень від подорожі у невеличке 
містечко Глухів.

Відважного козака й сам чорт не зляка
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ЗА НАРОДНИМИ МОТИ-
ВАМИ. Тривають зйомки по-
внометражної картини «Пе-
кельна хоругва, або Козаць-
ке Різдво» за мотивами каз-
ки Сашка Лірника (Олексан-
дра Власюка). Цей проект 
став одним із переможців 10 
конкурсного відбору Держкі-
но. Режисер фільму — Ми-
хайло Костров, продюсер 
— Євген Д’яченко. Створен-
ня фільму повністю фінан-
сує держава, а це 32 міль-
йони гривень. Уже відзняли 
блок весна-літо.

Ця історія наповнена укра-
їнським народним гумором та 
козацькою героїкою і закоріне-
на в український фольклор та 
народну міфологію й вірування.

Козацький рід існує на сві-
ті доти, доки в ньому народжу-
ються козаки-лицарі, які захи-
щають свою землю від ворогів-
нападників. А козакам, які по-
клали свої голови в бою, про-
щаються всі гріхи. Розлючений 

цим Чорт укладає парі зі Свя-
тим Петром, який зможе поло-
нити і утримати до Різдва най-
кращого і найхоробрішого ко-
зака Семена. Так Чорт отри-
має можливість знищити весь 

козацький рід на землі. Але на 
відважного козака не діють ча-
ри і його неможливо залякати 
чи купити.

За словами творців фільму, 
сучасно знята казка про коза-

ків здатна зацікавити україн-
ською історією та культурою 
глядачів з усього світу. За-
вершення кіновиробництва 
заплановане на кінець 2018 
року.

На Черкащині тривають зйомки фільму-казки про народного захисника — українського 
козака

ОГОлОшеННя

У газеті «Урядовий Кур’єр» №126 (6243) опубліковано повідо-
млення ліквідатора ПАТ «Будшляхмаш» про оголошення конкурсу з 
визначення організатора аукціону з про дажу майна ПАТ «Будшлях-
маш». Повідомляємо про зміну строку для прийняття пропозицій для 
торгуючих організацій: Письмові пропозиції від торгуючих організа-
цій приймаються протя гом 5 днів з дня публікації на адресу ліквіда-
тора ПАТ «Будшляхмаш» Капустіна В. В.: 61052, м. Харків, вул. Пол-
тавський шлях, буд. 6, 1 по верх. 

Учасники фестивалю різьбярів творили і прикрашали місто одночасно

Глухівські фестивалі на будь-який смак
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