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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Сімейні лікарі 

отримують нову 
зарплату.  

І хоч самі не вірять,  
що це назавжди, 

запевняю:  
так буде й далі».

Росії — санкції,  
Україні — перспективи

СПЕЦЕКСПОРТ. Санкції США щодо покупців російського 
озброєння відкривають нові можливості на ринку Південно-Схід-
ної Азії для українських виробників. Про це напередодні виставки 
Indo Defence 2018 у Джакарті заявив гендиректор концерну Павло 
Букін, повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

На сьогодні Україна здатна задовольнити попит зокрема Індо-
незії та інших держав Південно-Східної Азії на постачання окремих 
видів озброєнь, а також на обслуговування, ремонт і модернізацію 
наявної військової техніки. 

«Ми готові запропонувати проекти в авіаційній, бронетанковій, 
суднобудівній галузях, високоточних озброєнь», — зазначає Павло 
Букін. Він зауважив, що український оборонно-промисловий ком-
плекс адаптований до ринку Індонезії та військових технологій, які 
там застосовують. Перспективи Укроборонпрому в Південно-Схід-
ній Азії істотно посилюються, оскільки ринок трансформується з 
огляду на запровадження США санкцій щодо покупців озброєнь, 
вироблених у Росії.

18 069 млн дол. 
становлять міжнародні резерви 

України. Упродовж тижня вони зросли 
завдяки коштам від розміщення урядом 

єврооблігацій

ЕКОНОМІКА. Влада та бізнес регіону завдяки  великим зусиллям 
зробили свій край найрозвиненішим у країні з точки зору 
залучення інвестицій і створення робочих місць

Прем’єр-міністр про позитивні тенденції  
на первинній ланці медичної реформи
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ОРІЄНТИР

Постанова Кабінету 
Міністрів України  
«Про затвердження 
Воєнно-медичної 
доктрини України»

Громадські організації 
не розв’яжуть усіх 
проблем, якщо той, кому 
допомагають, займає 
пасивну позицію

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

2

Допоки чинитимуть насилля над громадськими активістами?
ЗЛОЧИН І КАРА. Допити 

майже 370 свідків, понад 20 
судових експертиз, численні 
обшуки, слідчі експеримен-
ти, негласні слідчі дії. 

Усі ці зусилля не допомо-
гли правоохоронцям за три 
місяці назвати замовників 
нападу на активістку Кате-
рину Гандзюк, скоєного з 
особливою жорстокістю. І, 
на жаль, лише її трагічна 
смерть спонукала владу до 
відвертих заяв. 

«До вчорашнього дня  
був упевнений, що слідство 
спрацює ефективно. Але 
я обурений піаром на кро-
ві, який розгорнувся довко-
ла цієї справи. І не уявляю, 
що може зробити тимчасо-
ва слідча комісія для роз-
слідування нападів на Кате-
рину Гандзюк та інших гро-
мадських активістів за неза-
кінченого слідства. Крім то-
го, прокурор не дасть отри-
мати будь-якому членові ко-

місії доступу до даних спра-
ви», — заявив Генпрокурор 
Юрій Луценко в парламен-
ті, де після того як народ-
ні депутати ухвалили рішен-
ня про створення тимчасової 
слідчої комісії, заслуховува-
ли інформацію про розсліду-
вання таких нападів. І хоч він 
подав у відставку, це питан-
ня ще залишається відкри-
тим.            

Керівники Нацполіції, Ген-
прокуратури та СБУ обго-

ворили подальші дії в роз-
слідуванні справи про вбив-
ство активістки. Нині четверо 
із п’яти затриманих визнали 
свою участь у скоєнні злочи-
ну. Слідство підозрює 12 осіб, 
які могли бути замовниками. 

Водночас посли «Вели-
кої сімки» висловили глибо-
ку стурбованість зростанням 
насильства щодо активістів 
в Україні й закликали пока-
рати замовників і виконавців 
нападів. 

Зокрема, речник Держ-
департаменту США Хезер 
Науерт наголосила, що на-
пади на громадянське сус-
пільство України слід негай-
но припинити. В Посольстві 
Німеччини в Україні катего-
рично заявили, що не можна 
допустити панування атмос-
фери безкарності. Міністр 
закордонних справ Канади 
Христя Фріланд зазначила, 
що вбивство української ак-
тивістки Катерини Гандзюк, 

яка виступала проти коруп-
ції, стало трагічною втратою 
для суспільства. 

Міністр закордонних справ 
Великої Британії Джеремі 
Хант назвав смерть активіст-
ки ще одним сумним днем 
для демократичних ціннос-
тей. 

Він зауважив, що Прези-
дент Порошенко взяв на се-
бе відповідальність забезпе-
чити правосуддя, і це підтри-
мують у світі.

Україна 
починається  
із Львівщиниіз Львівщиниіз Львівщини

3Область славиться екологічно чистими сонячними електростанціями
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ОРІЄНТИР № 42
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 24 жовтня 2018 р. № 911 

Київ

Про внесення змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті 
для надання фінансової підтримки розвитку 

фермерських господарств
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106  (Офіційний 
вісник України, 2018 р., № 22, ст. 728), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 жовтня 2018 р. № 911

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств
1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня, що спрямовуються на фі-

нансову підтримку шляхом виділення бюджетної субсидії на одиницю оброблю-
ваних угідь (1 гектар), є Український державний фонд підтримки фермерських 
господарств (далі — Укрдержфонд).».

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Фінансова підтримка надається:
1) фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реаліза-

ції продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень, у 
власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського 
призначення; зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у 
власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського 
призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки);

2) сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу:
молочарського, м’ясного напрямів, до складу якого входять не менше  

20 членів, серед яких повинно бути одне і більше фермерських господарств, а ін-
ші — фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають 
землі сільськогосподарського призначення та за наявності тварин, ідентифікова-
них та зареєстрованих відповідно до законодавства;

плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробки ди-
корослих ягід, грибів і рослин, до складу якого входять не менш як 7 членів, се-
ред яких повинно бути одне і більше фермерських господарств, а інші — фізичні 
особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають не більше 100 
гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Зазначені фермерські господарства та сільськогосподарські обслуговуючі ко-
оперативи є одержувачами фінансової підтримки, передбаченої цим Порядком 
(далі — одержувачі).».

3. У пункті 5:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
«часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчиз-

няного виробництва, закупленого у фізичних осіб — підприємців та юридичних 
осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію  (далі — часткова ком-
пенсація вартості насіння);»;

2) доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
«бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) — новоство-

реним фермерським господарствам;». 
У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьо-

мим і восьмим;
3) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
«У 2018 році фінансова підтримка шляхом виділення бюджетної субсидії на 

одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) також надається іншим фермерським 
господарствам, передбаченим пунктом 3 цього Порядку.».

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.
4. У пункті 6:
1) абзац перший замінити абзацами такого змісту:
«6. Фінансова підтримка за напрямами, визначеними абзацами другим і сьо-

мим пункту 5 цього Порядку, надається через уповноважений банк, що підписав 
з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва (далі — упо-
вноважений банк).

Меморандум підписується з уповноваженими банками, відібраними відповід-
но до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які  здійснюється 
виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних 
установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 
2001 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1762).

Для отримання фінансової підтримки одержувачі подають уповноваженому 
банку заявку та підтвердні документи, а саме:».

У зв’язку з цим абзаци другий — восьмий вважати відповідно абзацами чет-
вертим — десятим;

2) абзац п’ятий викласти в такій редакції: 
«відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що під-

тверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу — для кожного члена ко-
оперативу);»;

3) абзац шостий після слів «(для фермерського господарства)» доповнити 
словами «, а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, — 
копію фінансового звіту за останній квартал».

5. Пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподар-

ських рослин вітчизняного виробництва категорій базове, сертифіковане (у роз-
мірі не більше 60 000 гривень на одне господарство, без урахування сум податку 
на додану вартість), одержувачі, крім документів, передбачених у пункті 6 цього 
Порядку, також подають уповноважему банку копії:

сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;
сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;
платіжного доручення про оплату за насіння;
накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;
акта про висів придбаного насіння за формою, затвердженою Мінагрополі-

тики.
У разі закупівлі насіння у фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, не 

включених до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, одержувачі додат-
ково до зазначених документів подають уповноваженому банку оригінали доку-
ментів на якість насіння, визначені ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподар-
ських культур, а саме:

атестат на насіння — на базове насіння;
свідоцтво на насіння — на сертифіковане насіння;
свідоцтво на гібридне насіння — на насіння першого покоління гібридів.
Граничний строк подання документів для часткової компенсації вартості насін-

ня уповноваженим банкам — 1 листопада поточного року.
Закупівля насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, 

вартість якого підлягає частковій компенсації, здійснюється через уповноваже-
ні банки.

Уповноважені банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації 
вартості насіння і подають їх щомісяця до 10 числа Мінагрополітики у паперово-
му вигляді та в електронній формі.

Реєстр одержувачів часткової компенсації вартості насіння містить інформа-
цію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або доку-
мента, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платни-
ків податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 
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ДОКУМЕНТИ

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

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
Повістка про виклик у суд обвинуваченого  

при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 

Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Мірош-
ника Родіона Валерійовича як обвинуваченого в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/16089/17 за обвинувальним актом у кримінальному 
провадженні стосовно Мірошника Родіона Валерійовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 16 листопада 2018 року о 10.40 годині.

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченої  
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тейцман 
Ірину Володимирівну як обвинувачену в судове засідання по кримінальній 
справі № 426/7279/16-к за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Тейцман Ірини Володимирівни за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 16 листопада 2018 року о 14.10 годині.

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

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від  
19.07.2018 року по кримінальному провадженню за обвинуваченням Вар-
вашені Тетяни Миколаївни у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258 -3 КК. України призначене судове засідання, роз-
гляд справи здійснюється у спеціальному судовому провадженні.

До суду як обвинувачена викликається Варвашеня Тетяна Миколаївна. 
Судове засідання відбудеться 15.11.2018 року о 14-00 год. в приміщен-

ні суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська,64.
Суддя Богомолова Л. В.

та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в пас-
порті) фізичної особи — підприємця; вартість придбання насіння; суму коштів, 
що підлягає компенсації.

Мінагрополітики у межах бюджетних коштів за відповідним напрямом на під-
ставі наданих уповноваженими банками реєстрів одержувачів часткової компен-
сації вартості насіння затверджує розподіл коштів між уповноваженими банками 
та у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань перераховує їх щомісяця до 
25 числа уповноваженим банкам.

Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання ко-
штів від Мінагрополітики перераховують їх на поточні рахунки одержувачів та 
протягом двох робочих днів після перерахування інформують про це Мінагро-
політики.».

6. У пункті 9:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«9. Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

надається кооперативам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, для придбання 
обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.»;

2) в абзаці п’ятому слова «структурні підрозділи облдержадміністрацій, що за-
безпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, формують 
регіональні комісії, та» замінити словами «регіональні комісії»;

3) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«За результатами розгляду поданих заявок та документів регіональні комісії 

приймають рішення про надання фінансової підтримки сільськогосподарським 
обслуговуючим кооперативам, яке оформляється протоколом у двох примірни-
ках, протягом п’яти робочих днів формують реєстри одержувачів зазначеної фі-
нансової підтримки та подають їх разом з одним примірником протоколу до Мін-
агрополітики.»;

4) доповнити пункт після абзацу двадцять другого новими абзацами такого 
змісту:

«баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встанов-
леною формою;

для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зареєстрованих у 
поточному році, — виписка з банку про обіг коштів на поточному рахунку;

ідентифікаційні документи встановленого зразка, що видаються на тварину 
(для кооперативів молочарського напряму);».

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій — тридцять шостий вважати відповід-
но абзацами двадцять шостим — тридцять дев’ятим;

5) абзаци двадцять шостий та тридцять третій виключити;
6) в абзаці тридцять п’ятому слова «протягом семи календарних днів» виклю-

чити, а після слів «та постачальником обладнання документи» доповнити слова-
ми «та на підставі реєстру і протоколу, наданих регіональними комісіями».

7. Абзаци десятий — дванадцятий пункту 11 замінити абзацами такого змісту:
«Мінагрополітики у межах бюджетних коштів за відповідним напрямом на під-

ставі наданих уповноваженими банками реєстрів одержувачів компенсації за-
тверджує розподіл коштів між уповноваженими банками та у межах обсягу від-
критих бюджетних асигнувань перераховує їх щомісяця до 25 числа уповнова-
женим банкам.

Уповноважені банки протягом трьох банківських днів з дати отримання ко-
штів від Мінагрополітики перераховують їх на поточні рахунки одержувачів та 
протягом двох робочих днів після перерахування інформують про це Мінагро-
політики.».

8. Доповнити Порядок пунктами 111 і 112 такого змісту:
«111. Новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення 

(перші три роки після його створення, але не раніше 1 січня 2016 р.) виділяється  
бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь  (1 гектар) один раз виключ-
но для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 3000 гривень на 
1 гектар, але не більше 60 000 гривень на одне фермерське господарство.

Для отримання бюджетної субсидії новостворені фермерські господарства по-
дають регіональним відділенням Укрдержфонду заявку та підтвердні документи, 
передбачені пунктом 6 цього Порядку.

Регіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри новостворених 
фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, і подають їх до 
10 числа поточного місяця Укрдержфонду у паперовому вигляді та в електрон-
ній формі.

Реєстр новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджет-
на субсидія, містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ 
юридичної особи або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі 
фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігій-
ні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і 
зборів і мають відмітку в паспорті) фізичної особи — підприємця; площу земель 
сільськогосподарського призначення; суму коштів, що підлягає виплаті.

Укрдержфонд формує зведений реєстр, який подає до 15 числа поточного мі-
сяця Мінагрополітики.

Мінагрополітики погоджує до 20 числа поточного місяця на підставі наданого 
Укрдержфондом реєстру новостворених фермерських господарств, яким виді-
ляється бюджетна субсидія, розподіл бюджетних коштів, передбачених Мінагро-
політики у державному бюджеті для фінансової підтримки фермерських госпо-
дарств за відповідним напрямом, та перераховує кошти до Укрдержфонду у меж-
ах обсягу відкритих бюджетних асигнувань.

Укрдержфонд протягом п’яти робочих днів з дати отримання коштів від Міна-
грополітики перераховує їх на поточні рахунки новостворених фермерських гос-
подарств та протягом двох робочих днів інформує Мінагрополітики про перера-
хування коштів.

112. Фермерським господарствам, передбаченим пунктом 3 цього Порядку 
(крім новостворених), у 2018 році виділяється бюджетна субсидія на одиницю 
оброблюваних угідь (1 гектар) у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму, встановле-
ного для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, в розрахунку на одного 
члена фермерського господарства (який станом  на 1 січня 2018 р. був та на пе-
ріод отримання бюджетної субсидії є членом фермерського господарства). Мак-
симальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не мо-
же перевищувати 30 000 гривень.

Для отримання бюджетної субсидії фермерські господарства, зазначені в аб-
заці першому цього пункту, подають регіональним відділенням Укрдержфонду 
заявку та підтвердні документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку.

Регіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри фермерських гос-
подарств, яким виділяється бюджетна субсидія, та подають їх до 10 числа поточ-
ного місяця Укрдержфонду у паперовому вигляді та в електронній формі.

Реєстр фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, міс-
тить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи 
або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — 
платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання від-
мовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника по-
датків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку 
в паспорті) фізичної особи — підприємця; площу земель сільськогосподарського 
призначення; суму коштів, що підлягає виплаті.

Укрдержфонд формує зведений реєстр, який подає до 15 числа поточного мі-
сяця Мінагрополітики.

Мінагрополітики погоджує до 20 числа поточного місяця на підставі наданого 
Укрдержфондом реєстру фінансової підтримки фермерських господарств роз-
поділ бюджетних коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті 
для фінансової підтримки за відповідним напрямом, та перераховує кошти до Ук-
рдержфонду у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань.

Укрдержфонд протягом п’яти робочих днів з дати отримання коштів від Міна-
грополітики перераховує їх на поточні рахунки фермерських господарств та про-
тягом двох робочих днів інформує Мінагрополітики про перерахування коштів.».

9. Абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:
«12. Одержувач може скористатися фінансовою підтримкою за напрямами, 

визначеними абзацами третім, четвертим, шостим, сьомим та восьмим пункту 5 
цього Порядку, не більше одного разу протягом бюджетного року. Перерахунок 
сум фінансової підтримки, що надається одержувачам, які включені до реєстрів, 
сформованих відповідно до цього Порядку, не здійснюється.».

10. У тексті Порядку слова «державний банк» в усіх відмінках замінити слова-
ми «уповноважений банк» у відповідному відмінку.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 вересня 2018 р. № 686-р 
Київ

Про затвердження переліку фільмів 
патріотичного спрямування, для виробництва 
та розповсюдження яких надається державна 

фінансова підтримка
Затвердити перелік фільмів патріотичного спрямування, для виробництва та роз-

повсюдження яких надається державна фінансова підтримка, згідно з додатком.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 5 вересня 2018 р. № 686-р
ПЕРЕЛІК 

фільмів патріотичного спрямування, для виробництва  
та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка

Назва фільму Вид фільму
Кіборги ігровий
І будуть люди ігровий
Один день і все життя неігровий
Подорожники ігровий
Кайдашева сім’я ХХI ігровий
Код предків неігровий
Тарас Шевченко: Перший самурай ігровий
Таємниці великих Українців неігровий
Ковчег ігровий
Украдений місяць. Кум анімаційний
Роксолана анімаційний
Принцип насолоди ігровий
Я був народжений не для війни неігровий
Клуб всезнайків анімаційний
Северин Наливайко. Остання битва! неігровий
11 дітей з Моршина ігровий
Біль, що не минає неігровий
Базиль неігровий
Рейнджер ігровий
Серце всесвіту неігровий
Пульс ігровий
Говоримо українською анімаційний
Мішень Антихриста ігровий
Десь поряд ігровий
Помилка в діагнозі ігровий
Прізвище в кишені анімаційний
Побудувати місто (“Архітектори”) неігровий
Із зав’язаними очима ігровий
Шериф ігровий
Більше, ніж іншим неігровий
Лімб неігровий
Від Данила до Вітовта неігровий
Цензорка ігровий
Фелікс Австрія ігровий
Додому ігровий
Номери ігровий
Гуцульський вестерн ігровий
На СХІД неігровий
Дорога додому ігровий
Щедрик ігровий
Україна всесвітня неігровий
Сага ігровий
Слов’яни ігровий
Козаки ігровий
Висота 307,5 неігровий
Імені Виговського неігровий
Док на прийомі неігровий
Ваш Василь неігровий
Наш капелан неігровий
Третій син каменяра ігровий
Бес неігровий
Веронські скарби неігровий
Національний музей неігровий
Хартлар_#Старі неігровий
Петрик анімаційний
Мова кольорова анімаційний
Три Івани неігровий
Князь Володимир неігровий
Сковорода ігровий
Крутий заміс неігровий
АУ неігровий
Кузюка анімаційний
Хто створив змієвівали неігровий
Повернення ігровий
Забуті ігровий
Цар Плаксій та Лоскотон анімаційний
Вибір неігровий
Воля ігровий
Кіно-Перформанс. Народний Малахій! неігровий

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 жовтня 2018 р. № 792-р 
Київ

Деякі питання діяльності публічного  
акціонерного товариства «Національна  

акціонерна компанія «Нафтогаз України»
Погодити залучення публічним акціонерним товариством «Національна акціо-

нерна компанія «Нафтогаз України» на умовах, що додаються до оригіналу, зо-
внішнього кредиту на основну суму до 1 млрд. доларів США (включно) від компанії 
«Кондор Файненс Пі.Ел.Сі.» (Кondor Finance plc), який фінансуватиметься за раху-
нок випуску та розміщення облігацій участі у кредиті компанією «Кондор Файненс 
Пі.Ел.Сі.» (Kondor Finance plc) за участю Сітіґруп Ґлобал Маркетс Лімітед (Citigroup 
Global Markets Limited) та Дойче Банк АҐ, Лондонська Філія (Deutsche Bank AG, 
London Branch) як співорганізаторів випуску таких облігацій.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ОГОЛОШЕННЯ

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, №157) розглядає криміналь-
не провадження № 242/4392/16-к за обвинувачен-
ням Кострубицького О. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни за відсутності обвинуваченого (in absentia) у по-
рядку спеціального судового провадження. Обви-
нувачений Кострубицький Олексій Олександрович, 
24.08.1978 р.н., зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, в/ч Д-0065, останнє відоме місце проживання: 
м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, викликається до 
суду на 10.00 год. 15 листопада 2018 року (корп. № 2, 
каб. №18), для участі в судовому засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

У провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Галані Олександра Ген-
надійовича, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 258-
3 КК України, який викликається для участі в роз-
гляді кримінального провадження, яке відбудеться 
15 листопада 2018 року о 10.40 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31,  
каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримі-
нальне провадження 1кп/229/95/2018 за обвинува-
ченням Селівана Андрія Володимировича, 21.08.1977 
р.н., за ознаками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений у справі Селіван А. В. (останнє відоме суду міс-
це проживання: м. Макіївка, вул. Одеська, буд. 119) 
викликається на 14 листопада 2018 року о 09.00 год. 
до суду, зал судових засідань № 2, для участі в підго-
товчому судовому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає криміналь-
ну справу за обвинуваченням Шевчука Дмитра Анатолійовича 
у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений по справі Шевчук Дмитро Анатолійович, 
12.07.1978 р.н., викликається до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 302), для вирішення питання про понов-
лення провадження в справі за клопотанням прокурора. Останнє 
відоме суду місце реєстрації обвинуваченого за адресою: 86400, 
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Красна, буд. 7, судове засі-
дання призначене на 15 листопада 2018 о 09 год. 00 хв.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд 
про причину неявки.

Суддя Фролова Н. М.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Васильєва Миколу Олександровича, 09.04.1985 
р.н., як обвинуваченого у кримінальному проваджен-
ні № 296/2803/16-к, 1-кп/296/41/18 по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням 
судді Аксьонова В. Є. в судове засідання, що відбу-
деться 15 листопада 2018р. о 10 год. 00 хв. в примі-
щенні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 
2-К (к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/3056/15-к) за обвинуваченням Дузенка Олександра Вікто-
ровича, 12 березня 1981 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дузенко Олександр Вікторович, 12 берез-
ня 1981 року народження, який мешкає за останньою відомою 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Генерала Антонова, 
5/104, викликається на 15 листопада 2018 року о 10 год. 00 хв. до 
Добропільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет 
№16, для участі в підготовчому судовому засіданні по зазначено-
му кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає спра-
ву №242/2608/15-к (провадження №1-кп/234/403/18)  
по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за  
№ 12014050010000091 за обвинуваченням Максименка Мак-
сима Миколайовича, Масловського Олександра Едуардови-
ча у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені: Максименко Максим Миколайович, 
05.02.1978 року народження, Масловський Олександр Еду-
ардович, 09.01.1962 року народження, викликаються на 14 
листопада 2018 року об 11.30 годині до суду, каб. № 14, для 
участі в розгляді справи. Головуючий по справі суддя Баку-
менко А. В., склад колегії суддів: Сухоручко Ю. О., Нейло І. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Бан-
кова, буд. 39А) розглядає кримінальне проваджен-
ня (справа № 242/480/17) за обвинуваченням Іщен-
ка Ярослава Ігоровича, 1 січня 1991 року народжен-
ня, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 5  
ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 1 січня 1991 ро-
ку народження, який мешкає за останньою відомою адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 
8, викликається на 14 листопада 2018 року о 10 год. 00 хв. 
до Добропільського міськрайонного суду Донецької облас-
ті, кабінет №16, для участі в підготовчому судовому засіданні 
по зазначеному кримінальному провадженню.

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Гр-н Тарубаров Сергій Олександрович, відома адреса реєстрації:  Україна, Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Ватутіна, 46, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 15 листопада 2018 
року о 14.00 год. до управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, 
Генеральної прокуратури України за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана 
Ліщини, 27, каб. №105 для допиту та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42018000000000820 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 438 
КК України як підозрюваного 

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 умо-

ви неможливості 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, який був у встановлено-

му КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне 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, прокурора; — 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, мо-
же 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 більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п № 42018000000000820
Генеральної прокуратури України                                                               Г. С. Маілян

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Гр-на Кравцова Єгора Миколайовича, що зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, вул. Гоголя, 20/8; останнє місце проживання: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. В.Сосю-
ри, буд. 357, кв. 31, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися 15 листопада 2018 року о 
09 год. до управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генераль-
ної прокуратури України за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщи-
ни, буд. 27, каб. № 105, для допиту та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42018000000000878 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст. 437, 
ч. 2 ст. 438 КК України як підозрюваного.

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 умо-

ви неможливості 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, який був у встановлено-

му КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне 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, прокурора; — 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, мо-
же 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 більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п № 42018000000000878
Генеральної прокуратури України                                                                 Г. Маілян

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні підготовчого судового провадження, викликає як об-
винуваченого Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959  року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: м. Кадіївка (Стаханов),  
вул. Бурбело, буд. 15, кв. 21, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2549/18, 1-кп/425/376/18, на підставі обвину-
вального акта відносно Фірсова Івана Івановича за ч. 1 ст. 109,  
ч. 2 ст. 110 та ч. 2 КК України.

Обвинуваченому Фірсову І. І. необхідно прибути до підготов-
чого судового засідання, яке відбудеться 15 листопада 2018 ро-
ку о 16 год. ОО хв. в  приміщенні Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.

У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за йо-
го відсутності.

Суддя Ю. Ю.Кобзар

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинуваченого 
Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народження, 
який проживає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, 
вул. Кальницької, буд. 5, кв. 65, за матеріалами кримінально-
го провадження № 607/10933/17, 1-кп/425/152/18, на підста-
ві обвинувального акта відносно Цихиселі Л. Р. за ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 258- 3 КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л. Р. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 20 листопада 
2018 року о 10 год. 45 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/1164/2017 стосовно Басова Олександра Васильови-
ча, 16.10.1971 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Басов Олександр Васильович, зареєстрований за адресою: 
м. Київ, Харківське шосе, 19А, кв. 196.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Басова Олексан-
дра Васильовича, 16.10.1971 року народження у судове засі-
дання, яке відбудеться 20 листопада 2018 року об 11.30 го-
дині в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., 
Скрипника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
підготовчого судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження
Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 25.04.1979 року 

народження, зареєстрована за адресою: Луганська область, Ста-
нично-Луганський район, смт Петропавлівка, пров. Сєвєрний, 12, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається 
в підготовче судове засідання в порядку спеціального судового 
провадження, яке призначено на 11 годину 30 хвилин 16 листо-
пада 2018 року в приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30 для участі в підготовчому судовому засідан-
ні як обвинувачена.

Повістка про виклик обвинуваченої направлена їй за адре-
сою останнього місця проживання, а саме: вул. Республіканська, 
21/3, м. Щастя, Новоайдарський район, Луганська область.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду перед-
бачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 
323 КПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинувачену 
Горбенко Олену Вікторівну, 02.07.1968 року народження, за-
реєстровану за адресою: Луганська область, м. Золоте (4), 
вул. Красноармійська, 5/58, за матеріалами кримінального 
провадження № 425/1770/17, 1-кп/425/68/18, на підставі об-
винувального акта відносно Горбенко О. В. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинуваченій Горбенко О. В. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 16 листопада 
2018 року о 09 год. 15 хв. у приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розгляну-
то за її відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Цемкала Сер-
гія Олександровича як обвинуваченого в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 433/297/18 за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Цем-
кала Сергія Олександровича за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-
3 КК України, що відбудеться 19 листопада 2018 року об 
11.10 год.

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

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, розта-

шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Мірошниченка Дениса 
Миколайовича як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/8595/17 за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Мірошни-
ченка Дениса Миколайовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України на 19 листопада 2018 року об 
11.00 годині.

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

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

Повістка про виклик у суд обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження
Сватівський районний суд Луганської області, роз-

ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Камінського Івана 
Олексійовича як обвинуваченого в судове засідання по 
кримінальній справі № 426/14378/16-к за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Камін-
ського Івана Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України 
на 19 листопада 2018 року о 10.40 годині.

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

Справа розглядається колегією суддів: головуючий 
суддя Попова О. М., судді Половинка В. О., Осіпенко Л. М.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької 
області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Дриженка Артема Юрійовича, 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-3 ч. 1, 
ст. 263 ч. 1 КК України, який викликається для участі в розгляді кримі-
нального провадження, яке відбудеться 15 листопада 2018 року 09.30 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 
31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/478/17) за обвинуваченням Єрьоміна Дмитра Олександровича, 15 червня 1975 
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Єрьомін Дмитро Олександрович, 15 червня 1975 року народження, 
який мешкає за останньою відомою адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 48-й 
квартал, б. 1, кв. 3, викликається на 16 листопада 2018 року о 13 год. 00 хв. до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет №16, для участі в підготов-
чому судовому засіданні по зазначеному кримінальному провадженню. 

Головуючий суддя Корнєєва В. В.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Кочуа Валер’ян Зурабійович, 28.03.1984 р.н., зареєстрова-

ний за адресою: Донецька область, м.Макіївка, вул. Театральна, буд. 143, від-
повідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України викликається о 10 год. 
00 хв. 09, 10 та 12 листопада 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ 
СБ України Ладонька Дениса Леонідовича, за адресою: м. Київ, вул. Володи-
мирська, буд. 33, (тел. 044-256-96-77), для вручення повідомлення про підо-
зру та проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні №22018000000000306 від 12.10.2018 за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, 
ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Запрошення до участі в торгах
07 листопада 2018

Україна
Другий Проект з передачі електроенергії (ППЕ-2) 

Закупівля апаратного та програмного забезпечення з метою впрова-
дження Балансуючого ринку

Лот 3: Телекомунікаційна інфраструктура

Кредит №: 8462-UA
Запрошення до торгів №: UE/5, Лот 3

1. Цьому Запрошенню до участі в торгах передує Загальне повідо-
млення про закупівлю за даним проектом, яке було опубліковано 13 
липня 2015 року в UN business online, ref. No. WB3184-07/15.

2. Уряд України отримав кредит Міжнародного банку реконструк-
ції та розвитку (МБРР) та Фонду чистих технологій (ФЧТ) у доларах 
США на покриття витрат по Другому Проекту з передачі електроенер-
гії та має намір використати частину коштів цього кредиту для платежів 
за договором(ами), укладеними в результаті даної закупівлі «Закупівля 
апаратного та програмного забезпечення з метою впровадження Ба-
лансуючого ринку. Телекомунікаційна інфраструктура».

3. Державне підприємство «Національна енергетична компанія 
«Укренерго» виконує роль агента по впровадженню проекту та запро-
шує надати запечатані тендерні пропозиції від правомочних учасників 
торгів на поставку та впровадження Балансуючого ринку.

Лот 3: Телекомунікаційна інфраструктура
4. Торги будуть проводитися з використанням процедури міжнарод-

них конкурсних торгів (МКТ) відповідно до керівних положень Світо-
вого банку: Закупівлі за позиками МБРР та кредитами МАР, виданих 
в січні 2011 року та переглянутих в липні 2014 року, і відкриті для всіх 
учасників, що мають право участі, як це визначено в даних керівних по-
ложеннях, та які відповідають мінімальним кваліфікаційним критеріям, 
що визначені тендерною документацією, а також розміщені на офіцій-
ному сайті ДП «НЕК «Укренерго»: https://ua.energy/

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати додат-
кову інформацію від Державного підприємства «Національна енерге-
тична компанія «Укренерго» і ознайомитися з тендерною документаці-
єю за адресою вул. Симона Петлюри, 25, Київ, 01032, Україна з 09:00-
17:00 в робочі дні. 

пану Віктору Лисих, начальнику відділу організації міжнародних за-
купівель

Procurement_office@ua.energy
Телефон: +38 044 238 30 14, +38 044  238 38 05
Факс: +38 044  238 39 81
Передтендерна зустріч, в якій можуть брати участь потенційні учас-

ники торгів, відбудеться 19 грудня 2018 року. Всі зацікавлені учасни-
ки торгів повинні підтвердити свою участь не пізніше 11 грудня 2018 
року і надіслати нам список представників з копіями їх паспортів. Для 
ознайомлення з існуючою інфраструктурою попередньо відвідування 
об’єктів будуть організовані на 51-му тижні: з 17 грудня 2018 року. Всі 
витрати, пов’язані з проведенням передтендерної зустрічі та відвіду-
вань об’єктів, оплачуються Учасниками торгів самостійно. Замовник не 
надаватиме транспорт.

6. Повний комплект тендерної документації англійською мовою мо-
же бути придбаний зацікавленими учасниками торгів за наданням пись-
мової заяви на вказану нижче адресу і після оплати грошового внеску у 
розмірі 300 (триста) доларів США, що не відшкодовується, або в екві-
валенті у гривні (з урахуванням ПДВ та без урахування всіх банківських 
комісій, в тому числі банків-кореспондентів, які повинен сплатити учас-
ник торгів при здійснені платежу; Учасник самостійно розраховує роз-
мір всіх банківських комісій). Платіж повинен бути зарахований на роз-
рахунковий рахунок Замовника:

Для нерезидентів (USD):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25

Банк отримувача: АТ «Укрексімбанк»
Україна, 03150, м.Київ, вул. Горького,127
П/р 26002050066033
МФО 322313
SWIFT: EXBS UA UX
Назва банку-кореспондента:
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
NEW YORK, USA
Номер рахунку банка-кореспондента: 04094227
SWIFT: BKTR US 33

Для резидентів України (UAH):
Отримувач: ДП «НЕК «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: Україна, 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25
П/р 26008010066033
АТ «Укрексімбанк»
МФО 322313

Учасник повинен вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної 
документації за Пакетом UE/5 Лот3 ППЕ-2»

При надходженні оплати суми, що не відшкодовується, документи 
будуть негайно відправлені кур’єром. Покупець не несе відповідальнос-
ті за їх втрату або надходження із запізненням. 

7. Тендерні Пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче 
адресою не пізніше 09:45 за київським часом 04 лютого 2019 року. 
Пропозиції повинні мати забезпечення. Необхідне забезпечення стано-
вить: 200 000 доларів США.

8. Пропозиції, подані із запізненням, будуть відхилені. Конкурсні 
пропозиції будуть розкриті у присутності представників учасників тор-
гів, які виявлять бажання бути присутніми за вказаною нижче адресою 
о 10:00 за київським часом 04 лютого 2019 року.

9. Увага потенційних учасників звертається на (I) той факт, що вони 
будуть зобов’язані підтвердити в своїх Пропозиціях, що все програм-
не забезпечення або ліцензоване належним чином або було виробле-
но Учасником і (II) порушення цієї вимоги вважається шахрайством, яке 
може привести до визнання неправомочності присудження контрактів, 
які фінансуються Світовим банком. 

Державне підприємство «Національна енергетична компанія  
«Укренерго» 

Кому: пану Віктору Лисих
Вулиця: Симона Петлюри, 25

Номер кабінету: 450
Місто: Київ

Індекс: 01032
Країна: Україна

Телефон: +38 044 238 30 14, +38 044  238 38 05
Факс: +38 044  238 39 81

Адреса електронної пошти: procurement_office@ua.energy
Електронні адреси, які мають стояти в копії: Lyssykh.VV@ua.energy; 
             gojnik.uv@ua.energy

Підготовче судове засідання по кримінальному провадженню відносно Бозявкіна В. В, який об-
винувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 
КК України відбудеться о 16-30 год. 19 листопада 2018 р., о 13-30 год. 26 листопада 2018 р., о 13-30 
год. 05 грудня 2018 р. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 407.

До суду як обвинувачений на 19 листопада 2018 р. о 16-30 год., 26 листопада 2018 р. о 13-30 год., 
05 грудня 2018 р. о 13-30 год. викликається Бозявкін Василь Васильович. 

Суддя Троценко Т. А.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-
ходиться кримінальне провадження № 409/1369/16-к стосовно Лука-
шова Станіслава Миколайовича, 13.05.1977 року народження, остан-
нє місце реєстрації: Луганська область, смт Білокуракіне, вул. Підгір-
на, б. 168, Орлова Валентина Олександровича, останнє місце реєстра-
ції: Луганська область, Білокуракінський район, с. Паньківка, вул. За-
річна, б. 27.

Лукашов Станіслав Миколайович обвинувачується за ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, Орлов Валентин Олександро-
вич обвинувачується за ст. 110 ч. 2 КК України, по яким здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому  
ст. 297-1 КПК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний 
суд Луганської області викликає Лукашова Станіслава Миколайовича, 
13.05.1977 року народження, останнє місце реєстрації: Луганська об-
ласть, смт Білокуракіне, вул. Підгірна, б. 168, Орлова Валентина Олек-
сандровича, останнє місце реєстрації: Луганська область, Білокуракин-
ський район, с. Паньківка, вул. Зарічна, б. 27, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 15 листопада 2018 року о 10.30 годині в за-
лі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого 
судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попова О. М.

 Вільнянський районний суд Запорізької області викликає Дем’янова Віталія Во-
лодимировича. 18.09.1980 р.н,  який зареєстрований за адресою: 70002, Запорізька 
область, м. Вільнянськ,  вул. Горького, 9, кв. 51, останнє відоме суду місце мешкан-
ня: 70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Першотравнева, 33, в судове за-
сідання по спеціальному кримінальному провадженню №1-кп/314/35/2018 (справа  
№314/8121/16-к) за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 28 листопада  2018 року о 14-00 год.  в при-
міщенні суду за адресою:  70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Боча-
рова, 4,  кабінет №  5 для  участі  у  розгляді  спеціального  кримінального  про-
вадження. Головуючий  суддя Кіяшко В. О., судді: Беспалько Т. Д., Кофанов A. B.

Відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опублікування повістки про 
виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області повідомляє, що 
в провадженні суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному 
провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за реєстраційним №12013150010000889 від 06.12.2013 стосовно Ко-
струби Ігоря Миколайовича, який обвинувачується у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених частиною 5 ст. 191, частиною 1  
ст. 366 КК України.

Підготовче судове засідання призначено на 14.00 год. 26.11.2018 
року (в приміщенні Стрийського міськрайонного суду Львівської об-
ласті за адресою: Львівська область, м. Стрий вул. Валова, 12).

Судом надіслано судову повістку обвинуваченому Кострубі Ігорю 
Миколайовичу на останню відому адресу місця проживання: вул. Шев-
ченка, 338/16, м. Львів. 

Суддя Бораковський В. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Зайцев Олександр Миколайо-
вич, 15.05.1969 року народження, зареєстро-
ваний за адресою: Кіровоградська область,  
смт Новгородка, вул. Центральна (колишня назва 
- Леніна), 19, кв.7, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 
КПК України, вам необхідно з’явитися 19 листопа-
да 2018 року, 20 листопада 2018 року та 21 листо-
пада 2018 року до каб. №5 слідчого відділу УСБУ в 
Кіровоградській області до старшого слідчого-кри-
міналіста Лимаренка М. А. за адресою: м. Кропив-
ницький, вул. Шульгіних, 4, для проведення слід-
чих дій за вашою участю у кримінальному прова-
дженні №22016120000000023, в якому ви підозрює-
тесь у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, а саме для вручення повідомлення про 
підозру, допиту як підозрюваного, виконання вимог 
ст.290 КПК України, отримання копії обвинувального 
акта та реєстру матеріалів досудового розслідування. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик перед-
бачені у ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття на 
виклик передбачені у ст.139 КПК України.

Жовківський районний суд Львівської області викликає Азарову Тетяну Михайлівну як обви-

нувачену в судове засідання, яке відбудеться 11.12.2018 року об 11.30 год. в приміщенні Жов-

ківського районного суду Львівської області, яке знаходиться у м. Жовкві на вул. Гагаріна, 3 «а» 

(суддя Мікула В. Є., каб. № 8). Буде розглядатись кримінальна справа № 446/1917/16-к щодо 

обвинуваченої Азарової Тетяни Михайлівни у скоєнні кримінальних правопорушень, перед-

бачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 385, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України. 

Одинадцятою Харківською державною нотаріальною конторою заведено спадкову справу 

щодо майна померлої 25.11.2017 р. Павлової Тамари Іллівни, 1941 р.н. Просимо спадкоємців 

Павлової Тамари Іллівни, у т.ч. Павлова Сергія Володимировича, 25.03.1961 р.н., Павлова Іго-

ря Володимировича, 11.08.1967 р.н., з’явитися до нотаріальної контори за адресою: м. Харків, 

вул. Валентинівська, 27-Г у двотижневий строк від публікації цього оголошення.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/3-22454-16 від 02.11.2018

Турченюк Ігор Миколайович, 05.12.1959 року народження, проживаючий (заре-
єстрований) за адресою: Російська Федерація, Ростовська область, місто Ростов-
на-Дону, Будьонівський проспект, 43, місце проходження військової служби – 
управління Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації, 
дислоковане за адресою: Російська Федерація, Ростовська область, місто Ростов-
на-Дону, Будьонівський проспект, 43, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 
297-5 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) ви-
кликається 13 листопада 2018 року о 10:00 год. до Головної військової проку-
ратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструк-
тора Антонова, 2-а, кабінет № 9 (тел. 044-242-09-02) для участі як підозрюва-
ний у відкритті стороною обвинувачення матеріалів досудового розслідування № 
42016000000002297 від 09.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110;  ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, 
ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України та ознайомлення з матеріалами цього 
досудового розслідування.  

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний 
прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у 
призначений строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, 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 не-
переборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обстави-
ни); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 
відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охоро-
ни здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання пові-
стки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 
особи на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-

кликаний (зокрема, наявне 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 випад-
ку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної за-
робітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 - У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрювано-
го може бути застосовано привід.

ч. 5 - Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня чи спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 
139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців перехову-
ються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідаль-
ності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами 
України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення ан-
титерористичної операції.

Прокурор відділу 
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України                                                               О. Рижий 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/3-22454-16 від 01.11.2018

Турченюк Ігор Миколайович, 05.12.1959 року народження, проживаючий (заре-
єстрований) за адресою: Російська Федерація, Ростовська область, місто Ростов-
на-Дону, Будьонівський проспект, 43, місце проходження військової служби – 
управління Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації, 
дислоковане за адресою: Російська Федерація, Ростовська область, місто Ростов-
на-Дону, Будьонівський проспект, 43, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 
297-5 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) ви-
кликається 12 листопада 2018 року о 10:00 год. до Головної військової проку-
ратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструк-
тора Антонова, 2-а, кабінет № 9 (тел. 044-242-09-02) для участі у проведенні до-
питу як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42016000000002297 від 
09.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27,  
ч. 3 ст. 110;  ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Криміналь-
ного кодексу України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний 
прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у 
призначений строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, 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 не-
переборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обстави-
ни); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 
відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охоро-
ни здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасо-
во залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання пові-
стки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 
особи на виклик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-

кликаний (зокрема, наявне 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 випад-
ку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної за-
робітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 - У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрювано-
го може бути застосовано привід.

ч. 5 - Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідуван-
ня чи спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 
139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців перехову-
ються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідаль-
ності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами 
України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення ан-
титерористичної операції.

Прокурор відділу 
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України                                                               О. Рижий
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ОГОЛОШЕННЯ
ОГОЛОШЕННЯ  

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  
на довкілля 

2018861390 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  

на довкілля планованої діяльності)

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 пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Розширення меж спеціального дозволу на користування надра-

ми з метою подальшого видобутку вуглеводнів (газ природний, кон-
денсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутан — корисні ко-
палини загальнодержавного значення) узгодити з повідомленням Го-
робцівсько-Відрадненського родовища згідно зі спеціальним дозволом  
№ 5412 від 31.10.2011 року. Метод розробки родовища — на висна-
ження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спо-
живання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюва-
тиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ  
«Укргазвидобування». 

Родовище розташоване на території Полтавського, Решитилівського 
та Новосанжарського районів Полтавської області України.

Територіальні альтернативи (об’єкт існуючий, площа ділянки надр  
— 40,7 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці). Планують 
розширення меж спеціального дозволу до 54,97 км2.

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу ресурси корисних копалин щодо Горобцівсько-
Відрадненського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України, наявні документи дозвільного характеру).

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
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл на користування надрами з подальшим видобутком вуглевод-
нів Горобцівсько-Відрадненського родовища, що видає Держгеонадра 
України.

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 подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати 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 27 листопада 2018 року 
о 10:00 годині у приміщенні Reikartz Галерея Полтава, Полтавська об-
ласть, м. Полтава, вул. Європейська, 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 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 220 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 щодня, крім вихідних з 5 
листопада 2018 р.:

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

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27,  
контактна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: 0322343127.

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
20187131244 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  
на довкілля планованої діяльності)

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 пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Розширення меж спеціального дозволу на користування надрами з 

метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі до-
слідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобутком на-
фти, газу (промислова розробка родовища) (газ природний, нафта, 
конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутан — корисні копали-
ни загальнодержавного значення) Петровецької площі згідно зі спеці-
альним дозволом № 4545 від 15.07.2014 року. Метод розробки родо-
вища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — під-
готовлений до споживання газ природний, нафта, конденсат. Робо-
ти на ділянці надр  здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Площа розташована в межах Вижницького та Старожинецького ра-
йонів Чернівецької області України.

Територіальні альтернативи (об’єкт існуючий, площа ділянки надр  
— 27,1 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці). Плануєть-
ся розширити ділянку надр до 40,4 км2.

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу ресурси корисних копалин по Петровецькій пло-
щі обліковують на Державному балансі корисних копалин України, на-
явні документи дозвільного характеру).

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 геологічного вивчення 
нафтогазоносних, у тому числі дослідно-промислової розробки родо-
вищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка 
родовища) Петровецької площі, 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 їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати 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 21 листопада 2018 року о 
10:00 годині у приміщенні готель «Буковина», Чернівецька область, м. 
Чернівці, вул. Головна, 141.

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 надають 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 184 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 щодня, крім вихідних з 5 
листопада 2018 р.:

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

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27,  
контактна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: 0322343127.

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
2018861395 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  
на довкілля планованої діяльності)

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 пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний, конденсат, су-

путні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій) Лобачівського родовища 
згідно зі спеціальним дозволом № 1776 від 16.03.1999 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний. Роботи на ділянці 
надр  здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинка-
газвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Лобачівське родовище розташоване в Новоайдарському районі Лу-
ганської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточ-
нена площа ділянки надр — 6,63 км2; родовище знаходиться в промис-
ловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу запаси та ресурси корисних копалин щодо Лоба-
чівського родовища обліковують на Державному балансі корисних ко-
палин України, наявні документи дозвільного характеру).

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 продовжен-

ня строку дії спеціального дозволу на користування надрами з метою 
видобування вуглеводнів Лобачівського родовища, що видає Держге-
онадра України.

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 подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати 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 28 листопада 2018 року о 
12:00 годині у приміщенні Готельний комплекс «Мир», Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 1.

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 надають 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 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 щодня, крім вихідних з 5 
листопада 2018 р.:

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

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіон-
на, 9, контактна особа Ісаєв Денис Анатолійович, тел.: +380661674822. 

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

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  
на довкілля 

20186251087 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  

на довкілля планованої діяльності)

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 пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Геологічне вивчення нафтогазоносних горизонтів, в тому числі до-

слідно-промислова розробка з подальшим видобуванням нафти, га-
зу (промислова розробка) з подальшим видобування вуглеводнів (газ 
природний, конденсат, нафта — корисні копалини загальнодержавно-
го значення) Західно-Ольхівської площі. 

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

Західно-Ольхівська площа розташована в межах Станично-Луган-
ського району та Слов’яносербського Луганської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр — 451,6 км2; родовище знаходиться в геологічному 
вивченні).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу запаси та ресурси корисних копалин щодо За-
хідно-Ольхівської площі обліковують на Державному балансі корисних 
копалин України, наявні документи дозвільного характеру).

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 отримання 

спеціального дозвілу на користування надрами з метою геологічного 
вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової 
розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промис-
лова розробка родовищ) Західно-Ольхівської площі, що видає Держ-
геонадра 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 їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати 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 28 листопада 2018 року о 
10:00 годині у приміщенні Готельний комплекс «Мир», Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 1.

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 190 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 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно, крім вихід-
них з 5 листопада 2018 р.:

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

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіон-
на, 9, контактна особа Ісаєв Денис Анатолійович, тел.: +380661674822.

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
2018861396 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  
на довкілля планованої діяльності)

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 пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний, конденсат, на-

фта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, 
гелій) Чутівського родовища згідно зі спеціальним дозволом № 1817 
від 25.03.1999 року. Метод розробки родовища — на виснаження, ре-
жим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання 
газ природний, конденсат, нафта. Роботи на ділянці надр здійснюва-
тиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ 
«Укргазвидобування». 

Чутівське родовище розташоване на території Чутівського району 
Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр — 143,49 км2; родовище знаходиться в промисловій 
розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Чутівського родовища обліковують на Держав-
ному 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 дії спеціального дозволу № 1817 від 25.03.99 року на 

користування надрами з метою видобутку вуглеводнів (газ природний,  
конденсат, нафта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: гелій, 
етан, пропан, бутани) Чутівського родовища, що видає Державна служ-
ба геології та надр України.

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 подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати 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 27 листопада 2018 року 
о 14:00 годині у приміщенні Reikartz Галерея Полтава, Полтавська об-
ласть, м. Полтава, вул. Європейська, 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 надають 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 226 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 щодня, крім вихідних з 5 
листопада 2018 р.:

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

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, вул. Європейська, 
173, контактна особа Кікоть Сергій Іванович, тел.: +380504045595.

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу  

на довкілля 
2018861399 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу  
на довкілля планованої діяльності)

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 пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний, конденсат, на-

фта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: етан, пропан, бута-
ни) Яблунівського родовища згідно зі спеціальним дозволом № 1936 
від 14.07.1999 року. Метод розробки родовища — на виснаження, ре-
жим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання 
газ природний, конденсат, нафта. Роботи на ділянці надр здійснюва-
тиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ 
«Укргазвидобування». 

Яблунівське родовище розташовано на території Лохвицького райо-
ну Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточ-
нена площа ділянки надр — 42,67 км2; родовище знаходиться в про-
мисловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Яблунівського 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 № 1936 від 14.07.99 

року на користування надрами видобутку вуглеводнів (газ природний, 
конденсат, нафта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: етан, 
пропан, бутани) Яблунівського родовища, що видає Державна служба 
геології та надр 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 їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати 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 27 листопада 2018 року 
о 12:00 годині у приміщенні Reikartz Галерея Полтава, Полтавська об-
ласть, м. Полтава, вул. Європейська, 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 надають 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 267 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 щодня, крім вихідних з 5 
листопада 2018 р.:

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

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, вул. Європейська, 
173, контактна особа Кікоть Сергій Іванович, тел.: +380504045595.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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На причалі оселився хлопчик-рибалка
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

АРТ-ОБ’ЄКТ. У Миколаєві 
з’явилася незвичайна скуль-
птура «Хлопчик з бичками», 
яку встановили на нещодавно 
відремонтованому 8-му прича-
лі. Ідея виникла три роки тому 
в небайдужих жителів міста 
Олени Кабашної, Володимира 
Гуллєра, Володимира Пучкова 
і Сергія Карцева. Вони навіть 
створили «комітет бичка», де 
обговорювали ескіз скульпту-
ри, місце розташування, під-

шукували спонсорів. Спочатку 
хотіли встановити пам’ятний 
знак бичкові, ловили якого і 
малі, й дорослі містяни. Зго-
дом ідея оформилася у зо-
браження хлопчика з рибою 
як символ міста. Втілив її ми-
колаївський скульптор Віктор 
Макушин. Прототипом хлоп-
чика став 12-річний син мит-
ця Ярослав. А відливали неви-
соку скульптуру заввишки 155 
сантиметрів майстри з Вишне-
вого Київської області. 

Як зазначив начальник 
управління з питань культури 

та охорони культурної спад-
щини Миколаївського міськ-
виконкому Юрій Любаров, на 
виготовлення та встановлен-
ня арт-об’єкта надано 270 ти-
сяч гривень з міського бюд-
жету. Істотну фінансову до-
помогу надала миколаївська 
родина Тітових, а меценат 
Микола Капацина запропону-
вав розмістити бронзового 
хлопчика на 8-му причалі 
й запевнив у його охороні. 

На відкритті арт-об’єк та 
міський голова Олександр 
Сєнкевич сказав, що хлоп-

чика-рибалку можна вважати 
символом Миколаєва, бо він 
красивий, замріяний у майбут-
нє, якого ми прагнемо. Він по-
дякував усім, хто реалізував 
проект. По завершенні уро-
чистостей миколаївці фото-
графувалися із скульптурою 
на щастя і за новою прикме-
тою терли вудочку. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 8 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська -2    +3 +7  +12
Житомирська -2    +3 +7  +12
Чернігівська -2    +3 +6  +11
Сумська +2    -3 +5  +10
Закарпатська -1    +4 +11  +16
Рівненська -2    +3 +7  +12
Львівська -2    +3 +10  +15
Івано-Франківська -2    +3 +10  +15
Волинська -2    +3 +8  +13
Хмельницька -2    +3 +7  +12
Чернівецька +2    -3 +10  +15
Тернопільська -2    +3 +8  +13
Вінницька -2    +3 +7  +12

Oбласть Нiч День

Черкаська +2    -3 +7  +12
Кіровоградська -2    +3 +7  +12
Полтавська +2    -3 +6  +11
Дніпропетровська -2    +3 +7  +12
Одеська -1    +4 +9  +14
Миколаївська -2    +3 +8  +13
Херсонська -1    +4 +9  +14
Запорізька -2    +3 +8  +13
Харківська +2    -3 +6  +11
Донецька -2    +3 +7  +12
Луганська +2    -3 +5  +10
Крим -1    +4 +11  +16
Київ +1    +3 +9  +11

Укргiдрометцентр

ВДЕНЬ
ВНОЧІ

7..12
-2..3

7..12
2..-3

7..12
-2..3

8..13
-1..4

9..14
-2..3

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Три області встановлять 
пам’ятник «Чортківській офензиві» 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ЧЕСТЬ І СЛАВА. Наступ-
ного року відзначатимемо 
100-річчя «Чортківської офен-
зиви». Із такою назвою в нашу 
історію ввійшла військова на-
ступальна операція Української 
Галицької армії, що тривала з 7 

до 28 червня 1919 року. На Тер-
нопіллі в місті Чортків цього лі-
та їй присвятили перший вій-
ськово-історичний фестиваль 
«Чортківська офензива». Тоді 
тут заявили, що ювілейного ро-
ку мав би постати пам’ятник на 
честь цієї військової операції. 

Днями у Львові за учас-
ті очільників Тернопільської, 

Львівської та Івано-Франків-
ської областей підписано ме-
морандум про співпрацю що-
до встановлення пам’ятника 
з нагоди 100-річчя наступаль-
ної військової операції «Чорт-
ківська офензива».

«Нам потрібно акцентува-
ти, не проти кого боролися на-
ші герої, а за що. Вони боро-

лися за свободу, гідність, ві-
ру та людяність. Саме ці сло-
ва стали символом підписан-
ня угоди, яка має чітку про-
граму. Рік швидко мине, і ми 
повернемося до подій у ре-
альній площині в Чорткові», 
— зазначив на заході перший 
віце-прем’єр-міністр України 
Степан Кубів.

Концерт дітей і військових 
у соляній шахті 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

МИСТЕЦТВО ПІД ЗЕМЛЕЮ. 
У Соледарі Донецької облас-
ті учні школи №13 влаштува-
ли концертний виступ у ви-
робках місцевої соляної шах-
ти. Точніше, акція відбулася 
на 300-метровій глибині роз-
ташованого тут спелеосана-
торію «Соляна симфонія», де 
завдяки чудовій акустиці сво-
го часу влаштовували висту-
пи популярних виконавців і 

навіть міжнародний фести-
валь симфонічної музики. Ни-
ні з ініціативи вчительки укра-
їнської мови цієї школи На-
талії Тищук школярі взяли 
участь у дійстві спільно з му-
зикантами військового орке-
стру 54-ї окремої механізова-
ної бригади ЗСУ.

Після кількох репетицій учні 
в українських вишиванках з 
кульками у формі серця вико-
нали пісню «Творімо добро». 
«У пісні є фраза «Світ не без 
добрих людей», і саме завдя-

ки доб рим людям, які підтри-
мали нас, вдалося організу-
вати цю цікаву і пізнавальну 
підземну акцію», — каже па-
ні Наталія. 

Для багатьох дітей та вій-
ськовослужбовців це було 
перше відвідання соляного 
підземелля, тож вони залюб-
ки відвідали тутешній музей 
історії видобутку солі та по-
слухали підземну екскурсію, 
яку їм організували співробіт-
ники державного підприєм-
ства «Артемсіль». 

На Хмельниччині змагалися 
юні конструктори

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЗМІНА РОСТЕ. Хмель-
ницький обласний центр на-
уково-технічної творчос-
ті учнівської молоді спільно 
з Хмельницьким професій-
ним ліцеєм електроніки про-
вів обласний конкурс-зма-
гання з радіоелектронного 
конструювання. Захід покли-
каний стимулювати в учнів-
ської молоді творчий та ін-
телектуальний розвиток, 

підвищувати технічну май-
стерність та поглиблюва-
ти знання. У змаганнях взя-
ли участь 36 вихованців за-
кладів позашкільної освіти 
із шести районів, п’яти міст і 
чотирьох об’єднаних терито-
ріальних громад області, які 
продемонстрували теоре-
тичні знання і практичні на-
вички. 

Цікавою була друга час-
тина змагань, а саме роз-
роблення друкованої плати 
і монтаж радіоелектронно-

го пристрою. Оцінку ставили 
за раціональність розміщен-
ня радіодеталей, зовнішній 
вигляд та дієздатність при-
строю. Першість серед за-
кладів позашкільної освіти 
здобула команда Будинку 
творчості школярів Полон-
ської міської об’єднаної те-
риторіальної громади. Пере-
можців відзначили диплома-
ми відповідних ступенів і цін-
ними подарунками обласно-
го центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді.
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Діти та дорослі із задоволенням 
фотографувалися біля скульптури

Гончарська книгозбірня 
поповнилася

Оксана АНДРУШЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

НОВІ ВИДАННЯ. На науковому симпозіумі в Опішні на Пол-
тавщині видавництво «Українське народознавство» Національ-
ного музею-заповідника українського гончарства презентувало 
монографію керамолога, археолога, наукового співробітника Ін-
ституту керамології кандидата історичних наук Юрія Пуголов-
ка «Історія української археологічної керамології (1991—2016)». 

Книжку присвячено історії розвитку цієї галузі науки за роки 
незалежності. Цей хронологічний період позначений оновлен-
ням національних академічних установ і створенням нових, орі-
єнтованих на вивчення кераміки й гончарства. На основі аналізу 
джерельної бази окреслено провідні загальноєвропейські тен-
денції розвитку археологічної керамології. Виокремлено основні 
етапи структурування і становлення української академічної ар-
хеологічної керамології. Охарактеризовано практичні й теоре-
тичні засади роботи з археологічною керамікою. Окреслено го-
ловні напрями розвитку наукової дисципліни на сучасному етапі. 

Видання стане у пригоді керамологам, археологам, істори-
кам, етнологам, мистецтвознавцям, культурологам, краєзнав-
цям — усім, хто цікавиться давньою історією України.


