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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 25 квітня 2019 року
USD 2659.4202 EUR 2980.9441 RUB 4.1567 / AU 338756.95 AG 3982.48 PT 235624.63 PD 366468.10

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Ухвалення закону ми 

свідомо винесли за рамки 
виборчої кампанії, бо 

насправді він не про 
вибори. Він про 
мову. Про нашу 

українську мову».

ЄБРР збільшує 
інвестиційний 
портфель    

СПІВПРАЦЯ. Європейський банк реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) планує у 2019 році збільшити обсяг інвестицій в україн-
ську економіку вдвічі. Про це повідомила очільниця українсько-
го офіса ЄБРР Марина Петрів. «0,5 мільярда доларів, інвесто-
вані торік, на тлі загального обсягу інвестицій мають непога-
ний вигляд. Цьогорічне збільшення обсягів інвестування — до 
мільярда доларів. Але для нас дуже важливо не робити кроків, 
які можуть налякати бізнес. Адже це означатиме, що нам нікого 
буде підтримувати», — цитує Марину Петрів УНІАН. 

ЄБРР працює в Україні з 1993 року. Це найбільший міжна-
родний фінансовий інвестор у нашій країні. За даними Мініс-
терства фінансів, ЄБРР за період співпраці профінансував у 
нашій країні 410 проектів у державному секторі на загальну су-
му 13 мільярдів євро, з них сім — на 1,577 мільярда євро.

2,1 млрд грн
бюджетної субвенції спрямував  

Кабінет Міністрів на розвиток 
об’єднаних територіальних громад. 

Ідеться про будівництво, реконструкцію 
та ремонти тисяч об’єктів 

НАЦБЕЗПЕКА. Кремль розпочав новий етап окупації нашої 
території, бо Захід і досі належно не покарав Росію  
за агресію проти України

Москва не хоче  
дати спокій Донбасу 

Президент про те, що підпише Закон «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної», щойно 
він надійде з Верховної Ради

5 6
 ЕКСКЛЮЗИВ

Протидія загибелі 
бджіл — одне із 
ключових питань для 
Мінагрополітики

ДОВКІЛЛЯ

Посол КНР в Україні Ду Вей: 
«Упевнений, що потенціал і 
перспективи розвитку зовнішньої 
співпраці України, зокрема  
з Китаєм, колосальний»
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Нас єднає мова
ІСТОРИЧНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Парламент демократично й відкрито  ухвалив закон,  
який утверджує українську  ідентичність   

Наталя ПИСАНА  
для «Урядового кур’єра»

Оплески та гімн пролунали 
на мітингу на площі Консти-

туції біля Верховної Ради після 
ухвалення в парламенті Закону 

«Про забезпечення функціону-
вання української мови як дер-
жавної». За захист прав україн-
ської мови як державної, надан-
ня можливості забезпечення її 
функціонування у сферах дер-
жавного регулювання проголо-

сували 278 народних депутатів 
за мінімально необхідних 226. 

У цей історичний момент у се-
сійній залі перебував почесний 
патріарх Православної церк-
ви України Філарет, Прези-
дент України (2005—2010) Ві-

ктор Ющенко, урядовці та пред-
ставники української інтеліген-
ції: письменники Василь Шкляр, 
Володимир Яворівський, гро-
мадський діяч, поет Павло Мов-
чан, актриса Ірма Вітовська. Бу-
ло багато ветеранів АТО з наго-

родами. А під стінами парламен-
ту не приховували радості від 
утвердження української іден-
тичності громадяни різних віко-
вих груп, що засвідчило: 
українці єдині у прагнен-
нях.
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документи

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

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

Річна інформація емітента цінних паперів для опублікування в офіційному друкованому виданні

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ,  
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «НД-Україна», 
35018320 Подiльський р-н, 04074, м. Київ,  

вул. Вишгородська, буд. 21-ЛIТЕРА «I», (044) 585-52-88
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації  
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2019
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено  
регулярну річну інформацію http://www.nd.ais.ua/finansova_zvitnist.html
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми  
(П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця),  
якою проведений аудит фінансової звітності

ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив-аудит», 30785437

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється 
у випадку, якщо емітент — акціонерне товариство) Емітент не є акціонерним товариством
6. Інформація про дивіденди
Рішення щодо виплати дивідендів не приймалось

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 101049 100134
Основні засоби (за залишковою вартістю) 17062 13041
Довгострокові фінансові інвестиції 2757 2702
Запаси 485 272
Сумарна дебіторська заборгованість 75063 79013
Грошові кошти та їх еквіваленти 123 6
Власний капітал 53272 52394
Статутний капітал 43100 43100
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 9597 8762
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 46358 46312
Поточні зобов’язання і забезпечення 1419 1428
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 0 0

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна 
вартість

у відсотках  
від статутного  

капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітен-
та, код за ЄДРПОУ, місцезнахо-
дження, міжміський код та теле-
фон емітента

Публiчне акцiонерне товариство 
«РОДОВIД БАНК», 14349442,  
Київська, 04136, м.Київ, Пiвнiчно-
Сирецька,1-3, 0-800-50-88-88,  
(044) 255-86-56

2. Дата розкриття повного тек-
сту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі да-
них Комісії

26.04.2019

3. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію

www.rodovidbank.com

4. Найменування, код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми (П. І. Б. ауди-
тора — фізичної особи — підпри-
ємця), якою проведений аудит  
фінансової звітності

Аудит фінансової звітності за 2018
рік не проводився

5. Інформація про загальні збо-
ри (розділ заповнюється у випад-
ку, якщо емітент — акціонерне то-
вариство)

У звітному періоді загальні збори
акціонерів не проводилися

6. Інформація про дивіденди Рішення щодо виплати дивідендів  
не приймалось

На пiдставi рiшення Правлiння НБУ вiд 19.12.2017 №811-рш  
«Про вiдкликання лiцензiї санацiйного банку та лiквiдацiю Публiчного 
акцiонерного товариства «РОДОВIД БАНК» виконавчою дирекцiєю 
ФГВФО прийнято Рiшення вiд 20.12.2017 № 5455 «Про початок про-
цедури лiквiдацiї АТ «РОДОВIД БАНК» та делегування повноважень 
лiквiдатора банку»  строком на два роки з 20.12.2017 по 19.12.2019 
включно.

II. Основні показники фінансово-господарської  
діяльності підприємства

У зв’язку з ліквідацією АТ «РОДОВІД БАНК» основні показни-
ки фінансово-господарської діяльності емітента за 2018 рік не 
розраховувалися. Уповноважена особа ФГВФО на лiквiдацiю АТ 
«РОДОВІД БАНК» А. М. Шевченко

СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД» 

просить власників/користувачів 

суміжних ділянок бути присутніми 

10 травня 2019 р. об 11 год 00 хв. 

при встановленні меж земельної 

ділянки в натурі за адресою: 

м. Київ, вул. Бориспiльська, 9-ж. 

Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Іллічова Миколу Миколайо-
вича як обвинуваченого на 14 год. 00 хв. 
13 травня 2019 року в справі за обвинува-
ченням Іллічова Миколи Миколайовича, 
09.09.1980 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення (злочи-
ну), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, 
каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бірса О. В.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки  
і оборони України від 25 квітня 2019 року 
«Про пропозиції до Бюджетної декларації  

на 2020 — 2022 роки за статтями, 
пов’язаними із забезпеченням національної 

безпеки і оборони України»
Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 

2019 року «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 — 2022 роки за статтями, 
пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпе-
ки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 квітня 2019 року
№167/2019

Введено в дію 
Указом Президента України 

від 25 квітня 2019 року № 167/2019
РІШЕННЯ 

Ради національної безпеки і оборони України 
від 25 квітня 2019 року

Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 — 2022 роки за статтями, 
пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України

За результатами розгляду пропозицій до Бюджетної декларації на 2020 — 2022 роки за 
статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України, Рада наці-
ональної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА:

1. Міністерству фінансів України передбачити у Бюджетній декларації на 2020 — 2022 
роки видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 
5 відсотків від запланованого обсягу внутрішнього валового продукту для сектору безпе-

Додаток 
до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2019 року «Про пропозиції до Бюджетної декларації  

на 2020 — 2022 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України»
Пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 — 2022 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України

млн грн

№ 
з/п

Державні органи у сфері  
національної безпеки 

і оборони України

2020 2021 2022

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд всього Загальний 

фонд
Спеціальний 

фонд всього Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВИДАТКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І 
ОБОРОНИ УКРАЇНИ РАЗОМ

368 015,6 13 452,5 381 468,1 403 434,9 14 212,4 417 647,3 449 446,9 11 035,1 460 482,0

1 Міністерство оборони України 210 004,1 1 342,3 211 346,4 214 521,9 1 408,1 215 930,0 232 286,5 1 479,0 233 765,6

2 Адміністрація Державної спеці-
альної служби транспорту 2 483,3 89,1 2 572,4 2 908,3 102,4 3 010,7 3 190,8 114,0 3 304,8

3 Головне управління розвідки 
Міністерства оборони України 6 695,8 7,9 6 703,7 6 937,9 8,3 6 946,2 7 5583 8,8 7 567,1

4 Міністерство внутрішніх справ 
України 9 576,5 6 144,2 15 720,7 10 134,0 6 179,5 16 313,5 10 221,6 2 211,7 12 433,3

5 Національна гвардія України 17 338,2 881,9 18 220,1 18 205,1 926,0 19 131,1 19 115,4 972,3 20 087,7
6 Національна поліція України 44 222,9 95,6 44 318,5 59 700,9 99,3 59 800,2 75 952,8 102,3 76 055,1

7 Адміністрація Державної при-
кордонної служби України 16 153,8 33,9 16 187,7 17 859,1 36,1 17 895,2 18 976,9 36,1 19 013,0

8 Державна служба України  
з надзвичайних ситуацій 18 946,7 1 246,8 20 193,5 20 075,1 1 321,8 21 396,9 21 297,2 1 396,8 22 694,0

9 Державна міграційна  
служба України 1 708,6 3 380,1 5 088,7 2 098,3 3 887,1 5 985,4 2 633,8 4 470,2 7 104,0

10 Служба безпеки України 20 130,5 209,5 20 340,0 16 700,5 221,2 16 921,7 17 397,4 222,0 17 619,4

11 Служба зовнішньої  
розвідки України 2 558,1 0,04 2 558,14 2 890,7 0,04 2 890,74 3 331,8 0,04 3 331,84

12 Управління державної  
охорони України 1 924,5 0,85 1 925,35 2 218,9 0,85 2 219,75 2 534,1 0,85 2 534,95

13
Адміністрація Державної служ-
би спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України

6 780,0 20,3 6 800,3 8 542,8 21,7 8 564,5 8 357,9 21,9 8 379,8

14 Апарат Ради національної  
безпеки і оборони України 235,7 235,7 245,7 245,7 269,7 269,7

15 Міністерство економічного  
розвитку і торгівлі України 9 256,9 9 256,9 20 395,7 20 395,7 26 322,7 26 322,7

ки і оборони України з урахуванням прогнозного індексу інфляції на відповідний рік згід-
но з додатком.

2. Кабінету Міністрів України:
1) вжити у 2020 — 2022 роках заходів щодо забезпечення належного фінансування сек-

тору безпеки і оборони України за такими напрямами:
розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО і ЄС;
удосконалення планування та управління ресурсами у сфері безпеки і оборони;
створення об’єднаної системи логістики та удосконалення системи медичного забез-

печення військ (сил);
створення та забезпечення функціонування системи управління силами оборони відпо-

відно до принципів і стандартів НАТО;
підтримання існуючих спроможностей, а також підвищення спроможностей Збройних 

Сил України;
розвиток озброєння, військової і спеціальної техніки;
створення та освоєння виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів та про-

дуктів спеціальної хімії, зокрема сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних 
систем і комплексів, у тому числі крилатих ракет);

забезпечення функціонування та належного захисту об’єктів критичної інфраструктури;
реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, виконання заходів із розвитку і мо-

дернізації системи спеціального зв’язку та захисту інформації;
посилення контррозвідувального забезпечення та боротьба з тероризмом;
розвиток розвідувальних спроможностей України та створення розвідувального спів-

товариства України, забезпечення ефективної координації діяльності розвідувальних ор-
ганів України;

підвищення ефективності цивільного захисту населення, територій, навколишнього 
природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій;

належне кадрове забезпечення суб’єктів сектору безпеки і оборони та реалізація со-
ціальних гарантій військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцей-
ських;

2) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення 
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», спрямований на ре-
алізацію у повному обсязі підпункту 1 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборо-
ни України від 6 вересня 2018 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2019 рік», уведеного в дію Указом Президента України від 14 
вересня 2018 року № 283, щодо збільшення розміру грошового забезпечення військовос-
лужбовців Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Управлін-
ня державної охорони України.

3. Міністерству фінансів України після затвердження результатів чергового комплексно-
го огляду сектору безпеки і оборони України здійснити в установленому порядку заходи 
щодо уточнення Бюджетної декларації за статтями, пов’язаними із забезпеченням націо-
нальної безпеки і оборони України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ТУРЧИНОВ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 квітня 2019 р. № 344 
Київ

Про внесення змін до Положення  
про митні декларації

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабі-

нету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 «Питання, пов’язані із застосуван-
ням митних декларацій» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1545, № 91,  
ст. 3674; 2017 р., № 12, ст. 335, № 84, ст. 2567), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 квітня 2019 р. № 344

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про митні декларації

1. Пункт 26 після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
«У разі коли місця митного контролю товарів, що ввезені трубопровідним тран-

спортом або лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через мит-
ну територію України, розташовані на тимчасово окупованій території України або 
переміщення на тимчасово окуповану територію України товарів трубопровідним 
транспортом або лініями електропередачі здійснено з території суміжної держави, 
на якій розташовані прилади обліку, оформлення додаткових декларацій на кіль-
кість товарів, переміщених на підконтрольну українській владі територію, здійсню-
ється без надання актів приймання-передачі та на підставі довідки, наданої переві-
зником, що підтверджує кількість таких товарів.

У разі коли під час ввезення товарів трубопровідним транспортом покупцем 
оскаржено ціну товару у порядку, передбаченому зовнішньоекономічним догово-
ром (контрактом), оформлення додаткових декларацій здійснюється без надання 
актів приймання-передачі та рахунків-фактур на підставі копії зовнішньоекономіч-
ного договору (контракту), копії остаточного і обов’язкового арбітражного рішен-
ня, яке визначає ціну товару, та довідки, наданої перевізником, що підтверджує 
кількість таких товарів.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим.
2. У пункті 29:
1) абзац другий після слів «точні відомості про код товару згідно з УКТЗЕД» до-

повнити словами «або характеристики, які впливають на оподаткування товару, 
зокрема особливими видами мита,»;

2) абзац шостий замінити абзацами такого змісту:
«Якщо в рамках процедур митного контролю та оформлення товарів, ввезених 

на митну територію України, за поданою митною декларацією на бланку єдиного 
адміністративного документа посадовою особою митного органу відбиралися про-
би (зразки) товарів, за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи декла-
рування таких товарів може бути здійснено з використанням тимчасової митної де-
кларації. Випуск таких товарів до одержання результатів відповідних досліджень 
(аналізу, експертиз) здійснюється митним органом за таких умов: 

товари не підпадають під дію встановлених законодавством заборон та/або об-
межень щодо переміщення через митний кордон України відповідно до частини 
двадцять першої статті 356 Митного кодексу України;

усі митні платежі, що можуть підлягати сплаті під час поміщення товарів у мит-
ний режим, сплачені за найбільшими ставками з тих, під які може підпадати то-
вар, відповідно до частини третьої статті 260 Митного кодексу України, без ураху-
вання податкових пільг у разі, коли результати досліджень можуть вплинути на за-
стосування таких пільг;

якщо митним органом не визнано заявленої митної вартості товарів згідно із 
частиною третьою статті 54 Митного кодексу України, митному органу надається 
відповідно до розділу X Митного кодексу України забезпечення сплати різниці між 
сумою митних платежів, обчисленою згідно з митною вартістю товарів, визначе-
ною декларантом або уповноваженою ним особою, та сумою митних платежів, об-
численою виходячи з найбільшої величини вартості таких товарів, час імпорту яких 
в Україну збігається з часом імпорту задекларованих товарів або є максимально 
наближеним до нього, що визначається митним органом на підставі наявних відо-
мостей відповідно до статті 308 Митного кодексу України.

У разі прийняття митним органом рішення про відмову у митному оформлен-
ні у зв’язку з неправильним розрахунком суми фінансової гарантії інформація про 
найбільшу величину вартості таких товарів, час імпорту яких в Україну збігається з 
часом імпорту задекларованих товарів або є максимально наближеним до нього, 
для розрахунку такої суми зазначається митним органом у рішенні про відмову у 
митному оформленні згідно із статтею 256 Митного кодексу України.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом одинадцятим.
3. Пункт 37 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«подання з метою сплати митних платежів у випадках, передбачених  міжнарод-

ними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
декларантом або уповноваженою ним особою додаткової декларації та оформлен-
ня її митним органом;».

У зв’язку з цим абзаци другий — дванадцятий вважати відповідно абзацами 
третім — тринадцятим.
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оголошення

ДП «НЕК «Укренерго» планує провести реконструк-
цію ПЛ 330 кВ Західноукраїнська — Рівне з відгалу-
женням на ПС 330 кВ Радивилів ділянка від оп. №1 
(ПС ЗУ) до оп. №54. Львівська обл., Жидачівський 
р-н та Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н. До-
даткових факторів, що впливають чи можуть впли-
вати на стан навколишнього природного середови-
ща, з урахуванням можливості виникнення надзви-
чайних екологічних ситуацій при здійсненні рекон-
струкції діючої ПЛ 330 кВ не виникає, вплив на на-
вколишнє середовище залишається незмінним. З за-
уваженнями та пропозиціями слід звертатись до від-
повідних РДА.

Хмельницьке обласне територіальне відділен-

ня Антимонопольного комітету України повідомляє, 

що адміністративною колегією відділення 08.02.2019 

року розпорядженням №6-рп/к розпочато розгляд 

справи №02-06/06-19 відносно ТОВ «Автокомп Сер-

віс ЛТД» (просп. Академіка Палладіна, 32-Б, м. Київ, 

03680, ідент. код — 38801560) та ФОП Ритіков М. С. 

(04108, м. Київ, пров. Квітневий, б. 12, кв. 71, ідент. 

код – 3222914111).

Хмельницьке обласне територіальне відділен-

ня Антимонопольного комітету України повідомляє, 

що адміністративною колегією відділення 01.02.2019 

року розпорядженням №3-рп/к розпочато розгляд 

справи №02-06/03-19 відносно ПП «РЕМБУДКОМП» 

(вул. Чорновола, 60, кв. 39, м. Хмельницький, 29000, 

ідент. код – 31479743), ПВКФ «БУДКОМП» (вул. Су-

ворова, 10, кв. 6, м. Хмельницький, 29000, ідент.  

код — 32451776).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Обвинувачений Ріхтер Володимир Володими-

рович, 23.02.1977 року народження, відповідно до 
ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 14 
год. 00 хв. 10.05.2019 року до Хмельницького міськ-
районного суду (м. Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, 2 поверх, каб. 204, суддя Антонюк О. В.,  
тел. (0382) 67-15-64), для проведення підготовчо-
го судового засідання в кримінальному провадженні  
№ 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик перед-
бачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на 
виклик передбачені ст. 139 КПК України.

Каховський міськрайонний суд Херсонської об-
ласті в зв’язку з розглядом кримінального прова-
дження за обвинуваченням Іоргова Миколи Васильо-
вича, 27.01.1981 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ст. 258  
ч. 3 КК України, викликає обвинуваченого Іоргова 
Миколу Васильовича. Судове засідання відбудеться 
14 травня 2019 року о 09.30 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул. 
Мелітопольська, 172, каб. № 27. У разі неявки в судо-
ве засідання відповідача слухання справи відбудеть-
ся за його відсутності.

Суддя Г. В. Подіновська

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запо-
різької області викликає як обвинуваченого Молча-
нова Юрія Павловича, 07.12.1970 р.н., який зареє-
стрований за адресою: пр. Будівельників, 41, кв. 76,  
м. Енергодар Запорізької області; проживає за адре-
сою: вул. Молодіжна, 101, кв. 14, м. Енергодар Запо-
різької області, у судове засідання по кримінальному 
провадженню № 316/296/17, № 1-кп/318/35/2019 від-
носно Молчанова Ю. П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Судове засідання відбудеться о 14.00 годині 15 трав-
ня 2019 року в приміщенні суду за адресою: Запо-
різька область, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Щас-
лива, 93, кабінет № 9.

Суддя Петров В. В.

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запо-
різької області викликає як обвинуваченого Приту-
ліна Іллю Миколайовича, 02.09.1974 р.н., який про-
живає за адресою: вул. Чкалова, 26-А, м. Кам’янка-
Дніпровська Запорізької області, у судове засідан-
ня по кримінальному провадженню № 318/437/17, 
№ 1-кп/318/33/2019 відносно Притуліна І. М. за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Судове засідання відбудеть-
ся о 15.00 годині 15 травня 2019 року в приміщен-
ні суду за адресою: Запорізька область, м. Кам’янка-
Дніпровська, вул. Щаслива, 93, кабінет № 9.

Суддя Петров В. В.

Адмінколегія Київського обласного 

тервідділення АМКУ прийняла розпорядження 

від 19.02.2019 №60/19-рп/к про початок 

розгляду справи № 19/60/19-рп/к.19 

за ознаками вчинення ТОВ «ПФК МАГНУМ» 

(39527537) та ТОВ «СПЕЦ ТЕХПРОЕКТ» (39861389) 

порушення ЗЕК, передбаченого п. 1 ст. 50 

та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної 

конкуренції».

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Клюєв Андрій Петрович, 12.08.1964 року народження (адреса: проспект Офіцерський, 

буд. 69-Г, кв. 27, м. Донецьк, 83087; адреса: провулок Кедровий, будинок № 2, смт Ко-
зин, Обухівський район, Київська область, 08711; адреса: вулиця Лєсная, будинок 45, сели-
ще Шульгіно, Одінцовський район, Московська область, Російська Федерація) відповідно 
до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 18 липня 2019 року о 10 го-
дині в кабінет № 409 до старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого 
відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Підлужно-
го Олексія Анатолійовича за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18 на підставі ст. 297-5 
КПК України для допиту як підозрюваного та участі у проведенні інших слідчих і проце-
суальних дій, з метою реалізації Вами прав підозрюваного у кримінальному проваджен-
ні № 42014000000000368 від 08.05.2014, у якому слідчим суддею 22.03.2019 надано дозвіл 
на здійснення спеціального досудового розслідування відносно Вас за підозрою у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші поді-

бні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відряджен-

ня, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або 

вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їх-

ньому 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, пред-

ставник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження який був у встановленому 
КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних при-
чин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стяг-
нення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового  мінімуму для працездатних осіб – 
у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2 розмірів прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену за-
коном.

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, об-
винуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підста-
вою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

Слідчий у кримінальному провадженні О. А. Підлужний

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті перебуває кримінальне провадження № 1-кп/243/102/2019; 
справа № 127/7005/17 за обвинуваченням Мельника Романа Воло-
димировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає об-
винуваченого Мельника Романа Володимировича, 1 серпня 1974 
року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європейська, буд. 65,  
кв. 58, у судове засідання з розгляду кримінального провадження 
за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 7 трав-
ня 2019 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Слов’янського міськ-
районного суду Донецької області за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримі-
нального провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ  
ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО В ПОРЯДКУ СПЕЦІАЛЬНОГО 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Обвинувачений Докучаєв Сергій Вікторович, 19.10.1976 ро-

ку народження, останнє відоме місце проживання: м. Хер-
сон, вул. Нахімова, 6, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК 
України, повідомляється, що по кримінальному проваджен-
ню №12014230000000478 за його обвинуваченням за ч. 1  
ст. 115 КК України, 30.10.2017 року Херсонським міським судом  
Херсонської області постановлена ухвала про призначення су-
дового розгляду в порядку спеціального судового провадження  
(in absentia) на підставі обвинувального акта по цьому кримі-
нальному провадженню.

Докучаєву С. В. необхідно з’явитися для участі в розгляді цьо-
го кримінального провадження як обвинувачений 10.05.2019 
року об 11.15 год. у каб. 703 Херсонського міського суду  
Херсонської області за адресою: м. Херсон, вул. Маяковсько-
го, 6/29.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсон-
ського міського суду Херсонської області: ksm.ks.court.gov.ua.

Суддя Зубов О. С.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 

перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Нічік Юлії Ген-
надіївни, Марків Ганни Олександрівни у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, та 
Якімчука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області викликає обвину-
ваченого Якімчука Олександра Володимировича, 11.06.1971 року наро-
дження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: м. Донецьк, 
пров. Кремлівський, 79, у судове засідання з розгляду кримінального 
провадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК Украї-
ни, розгляд якого здійснюється в порядку спеціального судового прова-
дження, яке відбудеться 6 травня 2019 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання обвинувачений повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше судовий розгляд кримінального 
провадження здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 

області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) 
знаходиться кримінальне провадження № 42017050000000114 
(номер справи 1-кп/243/167/2019) за обвинуваченням Немиткі-
на Дениса Олександровича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-
ті Кузнецов Р. В. викликає обвинуваченого Немиткіна Дениса 
Олександровича, який зареєстрований за адресою: Донецька 
область, м. Горлівка, вул. Макарова, будинок № 40, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 7 травня 2019 року о 08 годи-
ні 30 хвилин у залі судового засідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у 
судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає да-
ту нового засідання і вживає заходів до забезпечення його при-
буття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього гро-
шового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 
КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Ши-
ряєва О. В. повідомляє про відкриття спадщини до майна померлої 30 жов-
тня 2018 року Павлюк Надії Степанівни. Пропоную спадкоємцям першої 
черги спадкування за законом, які прийняли спадщину до майна померлої 
Павлюк Надії Степанівни, у триденний термін з моменту публікації цього 
оголошення звернутись до нотаріуса з метою встановлення осіб, які мають 
право на обов’язкову частку в заповіданому майні. Робоче місце нотаріуса 
зареєстровано за адресою: 10014, м. Житомир, майдан Соборний, 2/2, кв. 
№89. Тел. 0982011608.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області відповідно до ЦПК України викликає Ставицько-
го Антона Володимировича, зареєстроване місце проживання: пров. Робітничий, 16, кв. 2, м. Охтир-
ка, Сумська область, місцезнаходження якого невідоме, у судове засідання, яке відбудеться 27 трав-
ня 2019 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: вул. Ярославського, 2, м. Охтирка 
Сумської області, як відповідача по цивільній справі № 583/759/19, провадження № 2/583/413/19 за 
позовом Ставицького Володимира Олексійовича до Ставицького Антона Володимировича, заінтере-
сована особа: Центр надання адміністративних послуг, про визнання особи такою, що втратила право 
на користування житловим приміщенням. У разі неявки Ставицького Антона Володимировича спра-
ва буде розглянута в його відсутність.

Суддя Ковальова О. О.

Суднові реєстраційні документи 

на судно «Колібрі 330Д» 

з реєстраційним бортовим номером 

MEЛ-0614-К, судновласник 

Воровка В. П., 

вважати недійсними.

ТОВ «Комфорт Резіденсис» інформує власників квартир та нежитлових приміщень житлового будинку №26  
по пр. Оболонському про наступне:

Тарифи на теплову енергію розраховані ТОВ «Комфорт Резіденсис» та надаються для встановлення/коригування

Категорії споживачів

Тарифи на виробництво  
теплової енергії

Тарифи на транспортування  
теплової енергії

Тарифи на постачання теплової 
енергії Тарифи на теплову енергію

грн/Гкал без ПДВ грн/Гкал з ПДВ грн/Гкал без ПДВ грн/Гкал  
з ПДВ грн/Гкал без ПДВ грн/Гкал з ПДВ грн/Гкал  

без ПДВ грн/Гкал з ПДВ

Населення 1159,82 1391,78 - - 6,88 8,27 1166,71 1400,05
Бюджетні установи - - - - - - - -
Інші споживачі 1159,82 1391,78 - - 6,88 8,27 1166,71 1400,05

Тарифи на централізоване опалення розраховані ТОВ «Комфорт Резіденсис» та надаються для встановлення/коригування
Категорії споживачів За наявності квартирного (на приміщення)  

та/або будинкового засобів обліку теплової енергії
За відсутності квартирного (на приміщення)  

та/або будинкового засобів обліку теплової енергії
грн/Гкал з ПДВ грн/кв. м з ПДВ

Населення 1638,28 41,42
Бюджетні установи - -
Інші споживачі 1636,72 19,71

Тарифи на централізоване постачання гарячої води розраховані ТОВ «Комфорт Резіденсис» та надаються для встановлення/коригування

Категорії споживачів
За умови підключення  рушникосушильників  

до системи гарячого водопостачання За умови відсутності  рушникосушильників 

грн/куб. м з ПДВ грн/куб. м з ПДВ
Населення - 85,55
Бюджетні установи - -
Інші споживачі - 84,14

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: GL22N02037, GL23N02038, GL22N02036, 
GL22N02094-GL22N02097

Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

23.05.2019; 18.06.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/42365-asset-sell-id-195958

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL43387-F11GL43393, F11GL43396-F11GL43403, 
F11GL43405-F11GL43414, F11GL43416-F11GL43470, 
F11GL43472-F11GL43477; F11GL43511

Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

14.06.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/ 
42345-asset-sell-id-195680, 42380-asset-sell-id-196005
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775 інфор-

мує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля
1. Інформація про об’єкт господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика:
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промисло-

ва розробка родовищ, з подальшим видобутком нафти та газу (промислова роз-
робка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Південно-Кобзівської площі.

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища — 
дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвердження за-
пасів ДКЗ України, промислова розробка. Метод розробки родовища — на ви-
снаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлена до споживання 
нафта, природний газ, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме струк-
турний підрозділ — ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного ха-
рактеру. У разі відкриття, розробку родовища здійснюватимуть відповідно до 
Правил розробки родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і 
розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватимуть вер-
статом із дизельним приводом наявної потужності.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного ха-
рактеру. У разі відкриття, розробку родовища здійснюватимуть відповідно до 
Правил розробки родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і 
розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин можуть здійснювати 
верстатом з електричним приводом, але через значну віддаленість від електро-
мережі відповідної потужності використання верстата з електричним приводом 
обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Південно-Кобзівська площа розташована у межах Кегичівського, Красноград-

ського, Сахновщанського та Зачепилівського районів Харківської області. 
Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 

надр 368,073 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглевод-

нів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення по-
треб населення послугами підприємства. Вжиті природоохоронні заходи забез-
печують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на 
умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Згідно з тектонічним районуванням, Південно-Кобзівська площа приурочена 
до моноклінального схилу південної прибортової зони ДДЗ. У структурному від-
ношенні площа є субмонокліналлю, яка у північному напрямку занурюється до 
Григорівського прогину, по той бік від якого розташоване Кобзівське родовище. 
На заході ділянка межує з далекою перикліналлю Октябрської структури.

За даними гравіметричних досліджень, у межах ділянки виділяють кілька по-
зитивних максимумів, у межах яких можна очікувати на розвиток пасток неан-
тиклінального типу, зв’язаних із зонами виклинювання, палеоруслами, дельта-
ми та барами, а також біогермними й ангідритовими масивами. На глибинах до  
5 км вони приурочені переважно до нижньопермських, середньокам’яновугільних 
і верхньосерпуховських відкладів.

Глибинну геологічну будову площі геолого-геофізичними роботами вивчено 
недостатньо. Рекогносцирувальними сейсморозвідувальними та гравіметрични-
ми роботами висвітлено загальні риси її будови.

Перспективи нафтогазоносності на Південно-Кобзівській площі обґрунтову-
ють за аналогією із сусіднім Кобзівським родовищем. Там встановлено продук-
тивну газоносність горизонтів А-5 (P1nk), А-6-А-8, (P1kt), Г-6 (С3kt) та Г-7 (С33). 
При чому встановлено, що структурний фактор має підлегле значення. Основну 
роль відіграє літологічне екранування й обмеження.

Виявлені перспективні пласти значно глибші за розрізом. Їхня перспектив-
ність обґрунтовується за виявленими газоносними та газонасиченими інтерва-
лами за ГДС, прямими ознаками вуглеводнів під час буріння, збільшенням газо-
показів. Однак через недосконалість первинного та вторинного розкриття колек-
торів промислових припливів отримано не було. До перспективних горизонтів з 
непідтвердженою промисловою газоносністю на Кобзівському родовищі нале-
жать К-6 (С31), М-1-М-7 (С2m), Б-1, Б-10 (С2b), С-4-С-9 (С1s2).

Також поодинокі ознаки газоносності отримані на сусідніх з Південно-Кобзів-
ською ділянкою площах. Так, на свердловині 493-Мажарівській з горизонту Б-1 
(інт. 2386-2399 м, Кп=16%) дебіт газу склав 1,12 тис. м3/д. У низці свердловин 
Октябрьської площі виділяли ознаки вуглеводнів за даними ГДС та керну. Слаб-
кий приплив газу було отримано з інтервалу 2934-2944 м (гор. М-4) у св. 4. У  
св. 9 в інтервалі 4463-4478 м (гор. С-9) за ГДС виділявся газонасичений пісковик 
під час випробування якого (інт. 4460-4489 м) припливу отримано не було через 
недосконалість первинного та вторинного розкриття. 

Таким чином, перспективи нафтогазоносності Південно-Кобзівської площі 
пов’язують головним чином з відкладами пермі та пізнього карбону. Не виклю-
чено також продуктивність середнього карбону (С2m, С2b) та верхів нижньо-
го карбону (С1s2). Пошуки покладів пов’язани з можливими неантиклінальними 
пастками з повною відсутністю структурно-тектонічного фактору.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: еко-
логічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно з законо-
давством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтернати-
вами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, ар-
хеологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі згідно з чин-
ним законодавством, з метою забезпечення раціонального використання при-
родних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, за-
хисних і компенсаційних заходів.

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

воджується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий 
ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат 
прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди 
забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розра-
ховують згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 Податкового ко-
дексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режи-
му обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства з урахуванням 
впровадження передбачених організаційно-технічних і природоохоронних захо-
дів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних 
робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму експлуата-
ції — мінімальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних проце-
сів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного керування діяльністю, за-
безпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка ро-
довища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: у межах площі, території та об’єкти природо-
заповідного фонду відсутні (лист Департаменту екології та природних ресурсів 
Харківської ОДА від 05.02.2019 р. № 04.01-20-560).

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли спри-
яти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, — мінімальні або відсутні; 

передбачено дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків щодо порушення 
природного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюваль-
них речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, 
заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє по-
рушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного до-
тримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як 
об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи тех-
ногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

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

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

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

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно до вимог ст. 6 За-
кону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 ро-
ку, до звіту з оцінки впливу на довкілля буде включено з достатньою деталізаці-
єю такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планованої ді-
яльності;

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

не повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне се-
редовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уник-
нення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому 
числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських об-
говорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості участі в ній громад-
ськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив 
на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України 
«Про оцінку впливу на довкілля».

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

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснен-
ня процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім аб-
зацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про проваджен-
ня планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з 
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає еко-
логічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля й отримання рішення про провадження планованої діяль-
ності.

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

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати 
будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взя-
ти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського об-
говорення на стадії звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголо-
шенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робо-
чих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті упо-
вноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження та пропозиції до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні та пропозиції, слід вказати унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього по-
відомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду зауважень і про-
позицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості їх буде внесено 
до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що нада-
ють зауваження та пропозиції, своїм підписом дають згоду на обробку їхніх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впли-
ву на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження та пропозиції громадськості, надані під час громадського об-
говорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це вклю-
чають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої ді-

яльності буде спеціальний дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, 
у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуван-
ням нафти і газу (промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, кон-
денсат), що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на 
довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.

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

впливу на довкілля Мінприроди України.

Інформація 
про виконання бюджету Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок 
безробіття на 2018 рік

Бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд)  на 2018 рік, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018  
№ 54.

Звіт про виконання  бюджету  Фонду  затверджено правлінням  Фон-
ду 17 квітня 2019 року.

Публічне представлення звіту про виконання бюджету Фонду на 2018 
рік  відбудеться 15.05.2019 об 11:00 у приміщенні Міністерства соціаль-
ної політики України за адресою: вул. Еспланадна, 8/10,   к. 1907. 

Державна служба зайнятості
(Центральний апарат)

Звіт                                                                                                                                                  
про виконання бюджету  Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття на 2018 рік

№ з/п Статті Затверджено 
(тис. грн)

Виконання 
(тис. грн)

%
виконання

1. Залишок коштів  
на початок року

1 010 062,5 1 150 645,9 113,9

2. Доходи поточного  
року — всього:

12 210 959,2 11 703 406,8 95,8

з них:
2.1. Страхові внески 12 069 673,2 11 581 868,6 96,0
2.2. Інші надходження 140 220,8 121 204,6 86,4
2.3. Кошти Державного бюджету 

України — всього:
1 065,2 333,6 31,3

з них:
2.3.1. на соціальний захист пра-

цівників, що вивільняють-
ся у зв’язку з виведенням 
з експлуатації Чорнобиль-
ської АЕС

265,2 333,6 125,8

2.3.2. на компенсацію роботодав-
цю частини фактичних ви-
трат, пов’язаних зі спла-
тою єдиного внеску на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страху-
вання

800,0 0,0 0,0

3. Усього доходів (разом  
із залишком коштів  
на початок року)

13 221 021,7 12 854 052,7 97,2

4. Усього видатків 12 062 725,8 10 722 513,8 88,9
4.1. Матеріальне забезпечення 

на випадок безробіття 
8 993 835,6 7 784 226,3 86,6

4.2. Соціальні послуги та заходи 
сприяння зайнятості, профі-
лактика настання страхових 
випадків, допомога по част-
ковому безробіттю

631 736,0 522 855,9 82,8

4.3. Інформаційно-аналітичні 
системи державної служби 
зайнятості 

60 455,7 58 172,7 96,2

4.4 Відшкодування Пенсійно-
му фонду витрат на випла-
ту достроково призначеної 
пенсії*

15,0 0,0 0,0

4.5. Утримання та забезпечення 
діяльності  державної служ-
би зайнятості, Інституту під-
готовки кадрів державної 
служби зайнятості,  управ-
ління Фондом

2 376 683,5 2 357 258,9 99,2

5. Залишок коштів (з урахуван-
ням необхідності  
забезпечення резерву)

1 158 295,9 2 131 538,9 184,0

5.1. в тому числі резерв Фонду 369 512,4 0,0

* Витрати відповідно до можливих судових рішень щодо перерахун-
ків пенсій особам, які достроково вийшли на пенсію відповідно до За-
кону України «Про зайнятість населення», у редакції, що діяла до 1 січ-
ня 2015 року.

 ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів АТ КБ «ТК КРЕДИТ»

GL8N01842 Пул дебіторської заборгованості (224 позиції)
GL8N01843 Дебіторська заборгованість за договором оренди транспортного засобу
GL33N01936 Дебіторська заборгованість за коштами на кор. рахунку юр.особи
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного  

аукціону: www.prozorro.sale. 
Умови продажу:
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/198300/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/198301/index.php?lang=ua
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/at_kb_-_tk_kredyt/198302/index.php?lang=ua
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 16.05.2019 р. 

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: точний час початку 
проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказу-
ється на веб-сайті www.prozorro.sale.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Красільникова 
Олександра Львовича, 16.10.1960 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Героїв Бресту, 17/19), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 07.05.2019 року о 08 год. 35 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільсько-
го районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 301,  
під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +7 +12 +19 +24 Черкаська +7 +12 +20 +25
Житомирська +7 +12 +19 +24 Кіровоградська +7 +12 +21 +26
Чернігівська +7 +12 +19 +24 Полтавська +7 +12 +21 +26
Сумська +7 +12 +19 +24 Дніпропетровська +7 +12 +21 +26
Закарпатська +9 +14 +20 +25 Одеська +6 +11 +19 +24
Рівненська +8 +13 +22 +27 Миколаївська +6 +11 +19 +24
Львівська +8 +13 +21 +26 Херсонська +6 +11 +19 +24
Івано-Франківська +8 +13 +21 +26 Запорізька +6 +11 +19 +24
Волинська +8 +13 +22 +27 Харківська +7 +12 +21 +26
Хмельницька +7 +12 +22 +27 Донецька +7 +12 +21 +26
Чернівецька +6 +11 +20 +25 Луганська +7 +12 +21 +26
Тернопільська +8 +13 +21 +26 Крим +6 +11 +18 +23
Вінницька +7 +12 +21 +26 Київ +9 +11  +20 +22

Укргiдрометцентр

Великодні подарунки 
повезли на передову

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

АКЦІЯ. «Подаруй паску воїну» — так називається акція, яку третій 
рік поспіль проводить Черкаська єпархія УПЦ. Паски для воїнів, які за-
хищають територіальну цілісність на сході країни, освятили цими дня-
ми біля Свято-Троїцького кафедрального собору в обласному центрі. 
великодній хліб замовили в місцевій пекарні. 

Як розповів координатор акції отець володимир Штокало, до випі-
кання пасок долучилися жителі міста, зокрема молодь. 

Носили великодню випічку до церви всією громадою. Згадували, як 
торік на передову відправили майже 1000 пасок. Нині зібрали таку са-
му кількість. А школярі черкаського колегіуму «Берегиня» до велико-
днього хліба додали цього разу ще й власні малюнки та вірші. Дбайли-
во запаковані подарунки для воїнів волонтери вже повезли до лінії роз-
межування. Ще частину надіслали поштою.  

Стадіон «Авангард» 
оновили  
до європейського рівня

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

СПОРТАРЕНА. На Закарпатті після капітальної реконструкції від-
крито легкоатлетичне ядро стадіону «Авангард» в Ужгороді. Бігові до-
ріжки, вимощені поліуретановим покриттям зі Швейцарії, зможуть при-
ймати змагання європейського рівня. Це стало можливим завдяки ко-
штам, наданим із Державного фонду регіонального розвитку та міс-
цевого співфінансування. Урочисте відкриття реконструйованої части-
ни стадіону відбулося за участю спортсменів. «Завдяки спільним зу-
силлям центральної, обласної й місцевої влади легкоатлети краю отри-
мали доріжки європейського взірця, — наголосив у вітанні перший за-
ступник голови Закарпатської облдержадміністрації іван Дуран. — Тут 
проводитимуть всеукраїнські та міжнародні змагання. Ужгородці на 
цьому стадіоні також зможуть безплатно займатися спортом».

внесення на арену олімпійського вогню дало старт відкритому чем-
піонату області серед команд ДЮСШ, міст і районів, які змагалися у 13 
індивідуальних видах легкої атлетики, а також естафетному бігу. Не-
вдовзі тут планують влаштувати і перші змагання міжнародного рівня.

Травень квітучий — літо родюче
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. На Миколу дощовито —  
влітку гарне буде жито

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Квітень землю теплом 
зігрів і дощами вмив. 

На травень весна покла-
дає обов’язки запроси-
ти літо в гості, зустріти йо-
го буйноцвітом садовини, 
багатоголоссям птаства і 
солов’їними солоспівами. 
Останній весняний місяць 
важливий у прогнозах тру-
дівників села на майбутній 
урожай хлібної ниви. Неда-
ремно у народному кален-
дарі весняно-польових ро-
біт збереглися спостере-
ження, поради та прикме-
ти наших прадідів стосовно 
впливу природних явищ на 
господарську діяльність. 

У травні знаковими у 
скарбниці народних при-
кмет вважають такі дні: Іо-
анна Старопечерника (2), 
Юрія Весняного (6), Бори-
са і Гліба (15), Миколи Літ-
нього (22), Мокія (24), Па-
хома Бокогрія (28), Федо-
та Вівсяника (31). Напри-
клад, у моєму селищі Літи-
ні на Вінниччині була тра-
диція: 2 травня вибілюва-
ти полотно. Цього дня жін-
ки вимочували сувої в річці 
(наша вулиця Михайла Ко-
цюбинського простягаєть-
ся уздовж неї), а через де-
який час вибивали його пра-
ником. Потім розстеляли на 
траві, щоб сонце висушува-
ло і вибілювало полотно. У 
цей час молодиці й дівчата 
накривали святковий обід 
і співали обрядових пісень. 
Пам’ятаю, матуся приноси-
ла до хати пахучі сніжно-бі-
лі сувої й клала їх у скри-
ню. Я і три мої сестри мали з 
того полотна гарні обнови, а 
гаптовані рушники прикра-
шали оселю. Іванів соняч-
ний день вважали доброю 
прикметою на врожай льо-
ну і конопель — найкращої 
сировини для виготовлення 
полотна. 

Свято Юрія Весняного 
здавна відзначають у хрис-
тиянському світі. Подеку-
ди у селах Західної України 
і в наші дні під час богослу-
жіння виголошують обря-
дову молитву: «Юрію, вста-
вай рано, відмикай землю 
чарівним ключем, випускай 
росу на тепле літо, на буй-
не жито — на ядренисте, на 
колосисте». До Юрія худо-
бу не можна випускати на 
пашу. Роблять господарі це 
після свята. Кожну тварину 
хльоскають освяченою гіл-
кою верби, «щоб не хворіли і 
гарно розмножувалися». На 
Закарпатті цей день прово-
дів отар на пасовиська дав-
но став традиційним веле-
людним святом. 

Вранішня Юрієва роса має 
цілющі властивості. Корис-
но нею вмитися, а потім по-
ходити по росяній траві босо-
ніж. Від Юрія починали ора-
ти поле під яровину. Нічні 

приморозки віщують гарний 
урожай гречки, вівса і проса. 
Якщо на Юрія дощ, рік буде 
врожайним на все збіжжя, 
садовину та городину. 

До свята Бориса і Глі-
ба хліборобам слід завер-
шити сівбу. Починають-
ся солов’їні ночі. Кожен со-
ліст намагається переспі-
вати суперника у змаган-
ні за пару. Концерти трива-
ють доти, доки ячмінь колос 
не викине. «З’явився ячмін-
ний колос — у солов’я про-
пав голос», — стверджує 
прислів’я. Якщо солов’їні 

трелі лунають до ранку — 
на тривалу гарну погоду, 
щедру зав’язь садовини.

Дві календарні дати вес-
няного життєдайного міся-
ця не пов’язані з нашими 
народними прикметами — 
9 і 18 травня. До невигойних 
ран, завданих українсько-
му народові під час Другої 
світової війни, цими днями 
додаються нові, спричинені 
російським агресором. Гірка 
доля спіткала й кримсько-
татарський народ. Російські 
окупанти через 75 років по-
новили геноцид населення 

Криму. Рано чи пізно крем-
лівській хунті доведеться 
відповідати за вчинені зло-
діяння проти людяності. А 
список їх уже чималий. 

На Миколи Літнього по-
чинали сіяти гречку, стриг-
ти овець. Це свято народна 
мудрість характеризує ба-
гатьма прикметами: до Ми-
коли не сій гречки і не стри-
жи овечки; на Миколи не 
буває холодно ніколи; на 
Миколи дощовито — влітку 
гарно вродить жито; прий-
шов Миколай — коней ви-
пасай. Якщо цього дня задо-
щить — літо буде вологим. 

Святого Мокія у народі 
ще називають «царем гра-
ду» або «царем грому». Гра-
добій завжди був великим 
лихом для посівів, бо пересі-
вати збіжжя чи пересаджу-
вати городину було пізно. 
Щоб задобрити Мокія, цього 
дня не слід працювати в по-
лі чи городі. Якщо на Мокія 
сонце сходить у багряному 
серпанку, літо буде з гроза-
ми і пожежонебезпечне. Як-
що випаде дощ, волога пого-
да утримається упродовж 
тривалого часу. «Який Мо-
кій, таке й літо», — каже на-
родне прислів’я. 

За давніми спостережен-
нями народних синопти-
ків, стабільно тепла погода 
у травні встановлюється від 
Пахома Бокогрія. «Прий-
шов Пахом — запахло те-
плом», — кажуть старі лю-
ди. Якщо цей день видасть-
ся теплим і сонячним, упро-
довж літа також буде вдо-
сталь теплих сонячних днів. 

Останній день травня 
знаменує свято Федота Ві-
всяника. Починає колоси-
тися овес. У полі на Федо-
та «завершуй усю весня-
ну роботу». Якщо цього дня 
листя на дубі розгорнулося 
— на врожай зернових; як-
що спочатку листям укрив-
ся ясен — літо буде засуш-
ливим. Сподіватимемося, 
що станеться так, як ствер-
джує народна мудрість: 
«Травень квітучий — літо 
родюче». 
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ПОГОДА НА ЗАВТРА
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вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

Весна буяє цвітом і радує теплом

1 травня  — День праці
2 травня — всесвітній день тунця
3 травня  — всесвітній день свободи преси
8—9 травня  —  Дні  пам’яті та примирення, присвячені 

жертвам Другої світової війни
8—14 травня  —  Глобальний тиждень безпеки дорожнього 

руху ООН
9 травня  — День Перемоги
11—12 травня  — всесвітні дні  птахів, що мігрують
12 травня  —  День матері; 65 років тому (1954) Україну 

прийнято до ЮНЕСКО та Міжнародної ор-
ганізації праці

15 травня  — Міжнародний день сім’ї
16 травня  — День вишиванки
17 травня —  всесвітній день телекомунікацій та інфор-

маційного суспільства
18 травня  —  День науки; День Європи; День бороть-

би за права кримськотатарського народу; 
День пам’яті жертв геноциду кримськота-
тарського народу (1944)

19 травня  — День пам’яті жертв політичних репресій
20 травня  — День банківських працівників
21 травня  —  День Державної фіскальної служби; все-

світній день культурного різноманіття задля 
співробітництва та розвитку

22 травня  —  День перепоховання Т. Шевченка на Чер-
нечій горі поблизу Канева; Міжнародний 
день біологічного різноманіття

23 травня  —  День Морської піхоти України; Міжнародний 
день з недопущення акушерських фістул

24 травня  — День слов’янської писемності і культури
25 травня  —  День працівників видавництв, поліграфії і 

книгорозповсюдження
25—31 травня  —  Тиждень солідарності з народами несамо-

врядних територій; 310 років тому (1709) 
московські царські війська зруйнували  За-
порозьку (Чортомлицьку) Січ

26 травня  —  День хіміка; 5 років тому (2014) стався  
перший бій за донецький аеропорт

29 травня  — Міжнародний день миротворців ООН
31 травня  —  всесвітній день боротьби з тютюнопалінням

НАш КАлЕНДАР
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