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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ЮРІЙ ЛУЦЕНКО:
«ГПУ зареєструвала 

провадження про замах 
на скоєння державної 

зради шляхом надання 
інформаційної 

підтримки 
підривній 

діяльності проти 
України».

Оберіг від мін і фугасів
ЗАХИСТ БІЙЦІВ. Державне підприємство «Новатор», що під-

порядковане Укроборонпрому, розпочало серійне виготовлення 
спеціальної системи «Оберіг-С». Вона призначена для захисту 
бійців від радіокерованих вибухових пристроїв — мін, фугасів то-
що. Як повідомляє пресслужба концерну, «Оберіг» може заглу-
шити будь-яку передачу команди на підрив через радіостанції та 
мобільні телефони у діапазоні 20 — 4000 мГц. Тобто в зоні роботи 
системи не працює жоден приймач, який приводить в дію детона-
тор вибухівки. Це забезпечує гарантований захист бійців, важли-
вих об’єктів і мирного населення.

Використання таких систем дає змогу попередити терак-
ти, спрямовані проти цивільного населення, військових та ін-
фраструктурних об’єктів. Особливість «Оберегу» в тому, що його 
можна встановлювати на бронетехніку та автотранспорт, забез-
печуючи захист усієї колони під час руху. Його можна встановлю-
вати й на стаціонарні об’єкти, наприклад на блокпости, шпита-
лі, склади боєприпасів чи центри управління та зв’язку. Масоване 
використання «Оберегів» створює  захищені зони.

13,9 млрд куб. м
газу накопичено у вітчизняних 

підземних сховищах станом на 6 липня. 
Це на 21,4% більше від показника 

минулого року

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Санкції за російські паспорти на Донбасі, 
програми з допомоги Приазов’ю, зміцнення секторальної 
співпраці — такі головні результати зустрічі керівників 
України та ЄС

Саміт Україна — ЄС: 
співпраця триватиме 
попри зміну влади  
в столицях

Генпрокурор про наміри телеканалу NewsOne провести 
телеміст з російським каналом «Росія», що збурило 
громадянське суспільство та викликало жорстку 
реакцію керівництва держави
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 ДОКУМЕНТИ

У малих школах, де навчаються 
максимум 16 четвертокласників, діти 
мають суттєво гірші успіхи з математики 
та читання, ніж учні навчальних закладів 
з більшою  кількістю дітей

НАВИЧКИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Питання 
акціонерного товариства 
«Державний експортно-
імпортний банк України»
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Кузня робітничих кадрів приміщення не продає
ЗАВ’ЯЗЬ. Якісна підготовка кваліфікованих робітників має важливе значення як  
для розвитку економіки, так і для вирішення соціальних питань

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

Кадри загалом і робітничі зо-
крема — це та складова 

економіки, яка стосується  пи-
тань гідності та національно-

го інтересу. Свого часу з різних 
трибун запевняли, що україн-
ський народ дуже трудолюби-
вий, але при цьому престиж-
но було користуватися імпорт-
ними речами. Натомість тепер в 
умовах вільної торгівлі і конку-

ренції маємо своє якісне й мод-
не взуття та одяг, але чомусь не 
хвалимося, що старанні й сум-
лінні. Мабуть тому, що вироб-
ництво багатьох видів продукції 
досі не відновили або не освоїли. 
Так, в умовах соціально-еконо-

мічної гойдалки непросто поба-
чити стійкі елементи нового, як-
що на речах штрих-код не укра-
їнський.

Утім експортуємо у рази біль-
ше робітників, ніж Бразилія 
футболістів. Понад те: країни 

ЄС розширюють квоту на пра-
цевлаштування в своїй еконо-
міці українців — це визнання 
здібності наших робітничих ка-
дрів!

Майстром, як відомо, не 
народжуються. 4
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НКРЕКП Повідомляє
6. Порядок проведення попередніх слухань

6.1. Для з’ясування обставин та всебічного розгляду скарги, надання можли-
вості заявнику та суб’єкту господарювання самостійно врегулювати спір НКРЕКП 
може проводити попередні слухання в межах граничних строків розгляду скарги, 
встановлених пунктом 2.11 глави 2 цих Правил.

6.2. Попередні слухання відбуваються у формі робочої зустрічі, на якій розгля-
дається позиція заявника та суб’єкта господарювання, матеріали, що стосують-
ся суті спору.

6.3. Учасниками попередніх слухань є Головуючий, секретар, керівник (заступ-
ник керівника) відповідального підрозділу, представники Юридичного департа-
менту та Департаменту ліцензійного контролю (за необхідності), інших структур-
них підрозділів НКРЕКП, до компетенції яких також належить розгляд питання, що 
стало предметом скарги, заявник (за його згодою) і суб’єкт господарювання чи їх 
уповноважені представники, фахівці, запрошені суб’єктом господарювання, заяв-
ником або НКРЕКП.

Функції секретаря попередніх слухань виконує працівник відповідального під-
розділу, що забезпечує організацію попередніх слухань.

6.4. Головуючий попередніх слухань визначає дату, час та місце проведення по-
передніх слухань, про що відповідальний підрозділ за п’ять робочих днів до да-
ти проведення попередніх слухань письмово повідомляє заявника та суб’єкта гос-
подарювання.  

6.5. Суб’єкт господарювання та/або заявник чи їх уповноважені представники, 
у разі неможливості прибути на попередні слухання зобов’язані не пізніше ніж за 
три робочі дні до визначеної дати повідомити НКРЕКП про це з підтвердженням 
поважності причин.

Відповідальний підрозділ інформує суб’єкта господарювання та заявника чи їх 
уповноважених представників протягом одного робочого дня про прийняте рішен-
ня та нову дату проведення попередніх слухань.

Під час проведення попередніх слухань листування між НКРЕКП, суб’єктом гос-
подарювання та заявником чи їх уповноваженими представниками відбувається 
шляхом направлення повідомлень на електронні адреси заявника (що вказана ним 
у заяві), НКРЕКП та суб’єкта господарювання (що вказані на їх офіційних сайтах).

6.6. Попередні слухання можуть проводитись без участі заявника та/або йо-
го представника, якщо його було вчасно та належним чином проінформовано та 
якщо він не направив вчасно клопотання про перенесення попередніх слухань.

У разі неявки на попередні слухання без поважних причин суб’єкта господа-
рювання чи його уповноваженого представника або відсутності у представника 
повноважень щодо представництва його інтересів, або якщо неявка на попере-
дні слухання є повторною, процедура врегулювання спору припиняється.

6.7. До початку попередніх слухань суб’єкт господарювання та/або заявник, 
чи їх уповноважені представники повинні зареєструватись у секретаря попере-
дніх слухань і надати документи, що підтверджують їх повноваження щодо пред-
ставництва інтересів.

Секретар інформує Головуючого, керівника (заступника керівника) відпові-
дального підрозділу, представників Юридичного департаменту, інших структур-

них підрозділів НКРЕКП про явку суб’єкта господарювання та/або заявника або 
їх уповноважених представників і про результати перевірки їх повноважень.

6.8. У призначений час Головуючий відкриває попередні слухання, представ-
ляє учасників, які беруть участь у нараді, повідомляє суб’єкта господарювання 
та/або заявника чи їх уповноважених представників про їхні права та обов’язки, 
про заявлені суб’єктом господарювання та/або заявником пропозиції щодо його 
врегулювання і ставить питання щодо наявності у сторін спору нових докумен-
тів, пояснень, фактів, що стосуються предмета спору, які не були надані раніше.

6.9. У разі надання на попередніх слуханнях суб’єктом господарювання та/або 
заявником чи їх уповноваженими представниками нових документів, пояснень, 
фактів, що стосуються предмета спору, Головуючий має право перенести про-
ведення попередніх слухань з метою повного та всебічного їх вивчення. Учасни-
ки попередніх слухань про дату та час проведення наступних попередніх слухань 
повідомляються в цей же день.

6.10. Попередні слухання можуть бути перенесені не більше ніж один раз, 
якщо неявка заявника та/або суб’єкта господарювання визнані такими, що 
пов’язані з поважними причинами, але не більше ніж на сім робочих днів.

6.11. Під час попередніх слухань Головуючий має право:
1) встановлювати регламент для виступів суб’єкта господарювання та заяв-

ника чи їх уповноважених представниківта інших учасників попередніх слухань;
2) пропонувати суб’єкту господарювання та заявнику чи їх уповноваженим 

представникам зупинити попередні слухання з метою залучення необхідних фа-
хівців з тієї чи іншої сторони cпоpy.

6.12. Під час попередніх слухань Головуючий зобов’язаний:
1) діяти в межах чинного законодавства України;
2) надавати суб’єкту господарювання та заявнику чи їх уповноваженим пред-

ставникам роз’яснення щодо порядку проведення попередніх слухань.
6.13. Під час попередніх слухань суб’єкт господарювання та заявник, чи їх 

уповноважені представники мають право:
1) бути проінформованими про суть процедури врегулювання cпоpy та її на-

слідки;
2) залучати до процедури врегулювання спору представників, фахівців, ін-

ших осіб;
3) ознайомлюватися зі всіма документами та поясненнями, що подані іншою 

стороною спору.
6.14. Під час попередніх слухань суб’єкт господарювання та заявник чи їх упо-

вноважені представники зобов’язані:
1) вчасно з’явитися на попередні слухання та зареєструватися;
2) давати правдиві пояснення; 
3) співпрацювати з Головуючим та не перешкоджати проведенню попередніх 

слухань у встановлені цим Порядком строки;
4) надавати іншій стороні cпоpy можливість ознайомлюватися з документами 

та поясненнями, що подані до НКРЕКП у межах процедури врегулювання cпоpy; 
5) поважати честь i гідність сторін спору та інших учасників попередніх слу-

хань;
6) завчасно повідомляти про неможливість прибути на попередні слухання;

7) дотримуватися чинного законодавства України.
6.15. За результатами попередніх слухань секретар складає протокол попере-

дніх слухань, у якому зазначає осіб, які були присутні на попередніх слуханнях, 
суть спору, рішення, прийняте на попередніх слуханнях.

Протокол попередніх слухань підписується Головуючим та секретарем попе-
редніх слухань.

Копія оформленого протоколу попередніх слухань надсилається суб’єкту гос-
подарювання та заявнику разом із письмовою відповіддю.

6.16. Якщо за результатами проведених попередніх слухань суб’єкт господа-
рювання та заявник уклали угоду про врегулювання спору, врегулювання спо-
ру НКРЕКП припиняється. 

6.17. Якщо за результатами попередніх слухань спір між суб’єктом госпо-
дарювання та заявником не було врегульовано, але було виявлено порушення 
суб’єктом господарювання чинного законодавства та/або ліцензійних умов, то 
відповідальний підрозділ готує проєктрішення НКРЕКП про припинення пору-
шення суб’єктом господарювання законодавства у відповідній сфері або ліцен-
зійних умов, що виноситься на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі від-
критого слухання. 

6.18. Якщо за результатами попередніх слухань спір між суб’єктом господа-
рювання та заявником не було врегульовано та не було виявлено порушення 
суб’єктом господарювання законодавства України та/або ліцензійних умов, то 
відповідальний підрозділ направляє заявнику письмову відповідь з відповідним 
роз’ясненням.

7. Порядок прийняття рішення НКРЕКП
7.1. За результатами розгляду скарги НКРЕКП приймає рішення про:
1) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяль-

ність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній 
сфері;

2) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяль-
ність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;

3) накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність 
у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;

4) припинення розгляду звернення заявника.
7.2. Рішення НКРЕКП приймається на засіданні, яке проводиться у формі від-

критого слухання, відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердже-
ного постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133.

7.3. Рішення НКРЕКП, прийняте відповідно до цих Правил, є обов’язковим до 
виконання суб’єктом господарювання,що провадить діяльність у сферах енер-
гетики та комунальних послуг. Зазначене рішення може бути оскаржене в суді.

Начальник Управління роздрібного ринку електричної енергії  
І. Городиський

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
27.06.2019                                                                                                                 № 1239

Київ

Про затвердження Змін  
до Порядку формування інвестиційних 

програм ліцензіатів з передачі електричної 
енергії магістральними  

та міждержавними електричними 
мережами та з виробництва теплової 
та/або електричної енергії на атомних 
електростанціях, гідроелектростанціях  
та гідроакумулюючих електростанціях

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплос-
тачання» та «Про ринок електричної енергії», Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцен-

зіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними елек-
тричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на 
атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електро-
станціях, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 черв-
ня 2015 року № 1972, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 
2015 року за № 840/27285, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування 
в офіційному друкованому виданні — газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП О. Кривенко

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики  
та комунальних послуг 27.06.2019 № 1239

Зміни до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі 
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними 

мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних 
електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях

1. У розділі І:
1) у пункті 1.1:
слово «установлює» замінити словом «визначає», а після слова «тарифів» 

доповнити знаками та словом «(цін)»;
2) у пункті 1.3:
абзац другий викласти в такій редакції:
«базовий період — період дії інвестиційної програми, який передує прогноз-

ному періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;»;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«прогнозний період — період дії інвестиційної програми, протягом якого 

ліцензіат планує виконання інвестиційної програми (як правило, календарний 
рік);»;

3) після пункту 1.4 доповнити новим пунктом 1.5 такого змісту:
«1.5. Розгляду питання про схвалення інвестиційної програми передує про-

ведення ліцензіатом відкритого обговорення на місцях згідно з Порядком про-
ведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за-
твердженим постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.».

У зв’язку з цим пункт 1.5 вважати пунктом 1.6;
4) у пункті 1.6:
абзац другий доповнити знаками та словами «, та інших заінтересованих 

сторін (у разі необхідності)»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«Рішення НКРЕКП про схвалення інвестиційної програми або внесення змін 

до неї оприлюднюються відповідно до Регламенту Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133.».

2. У розділі ІІ:
1) абзац третій пункту 2.2 доповнити знаками та словом «(цін)»;
2) підпункти 2 — 6 пункту 2.3 замінити шістьма новими підпунктами тако-

го змісту:
«2) опис заходів (робіт, послуг), запланованих на прогнозний період;
3) перелік заходів (робіт, послуг), основного обладнання, матеріалів, апарат-

ного та програмного забезпечення, запланованих для виконання у прогнозному 
періоді, із зазначенням етапів виконання (проектно-вишукувальні роботи, буді-
вельно-монтажні роботи, закупівля обладнання, пусконалагоджувальні роботи, 
завершення робіт та ін.) та їх вартості, з розбивкою на квартали з фінансуван-
ням відповідно до планових квартальних обсягів надходжень коштів; 

4) пояснювальну записку, яка містить, зокрема: мету виконання запланова-
них заходів (робіт) у прогнозному періоді; обґрунтування необхідності та до-
цільності проведення заходів (робіт) за кожним розділом інвестиційної програ-
ми; посилання на нормативно-правові акти, які регламентують необхідність ви-
конання таких заходів (робіт); інформацію про схвалену, затверджену, пого-
джену належним чином проектну документацію; інформацію щодо проведення 
експертизи проектної документації; опис запланованого економічного ефекту 
від впровадження заходів (робіт) інвестиційної програми; інформацію щодо за-
ходів (робіт) із зазначенням їх етапів виконання та вартості, що заплановані до 
виконання у прогнозному періоді (по заходах, що мають перехідний характер, 
зазначаються етапи виконання по роках з урахуванням фактичного виконання);

5) джерела фінансування інвестиційної програми, розраховані відповідно до 
чинних структур тарифів (цін) та планів щодо інших надходжень на прогноз-
ний період;

6) зобов’язання ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та 
міждержавними електричними мережами щодо зниження технологічних ви-
трат електричної енергії за результатами реалізації інвестиційної програми;

7) розрахунки економічного ефекту від впровадження кожного заходу (ро-
боти) інвестиційної програми.»;

3) пункт 2.4 викласти в такій редакції:
«2.4. До інвестиційної програми ліцензіатом додаються обґрунтовуваль-

ні матеріали (у тому числі в електронному вигляді) до запланованих заходів 
(робіт) та закупівель товарів, які, зокрема, можуть містити цінові пропозиції 
(прайс-листи) виробників або їх офіційних представників в Україні, результати 
публічної закупівлі, документи про затвердження проектної документації, пе-
редбачені вимогами чинного законодавства України, зведені кошториси до від-
повідних проектів.»;

4) у пункт 2.7 після слова «тарифів» доповнити знаками та словом «(цін)»;
5) пункт 2.8 викласти в такій редакції:
«2.8. Планування фінансування розділів інвестиційної програми повинно 

здійснюватись ліцензіатом з урахуванням, зокрема, необхідності забезпечен-
ня належного рівня якості надання послуг з передачі електричної енергії між-
державними, магістральними та місцевими (локальними) електричними мере-
жами та з постачання електричної енергії споживачам на довгостроковий пері-
од, зменшення втрат електричної енергії, підвищення енергоефективності ма-
гістральних та міждержавних електричних мереж, забезпечення кібербезпеки 
системи передачі.»;

6) у пункті 2.9: 
у абзаці першому слова  «та затверджених відповідно до вимог чинного за-

конодавства, а для об’єктів ІV та V категорій складності — ухваленого техніко-
економічного обґрунтування, оформленого відповідно до вимог чинного зако-
нодавства» замінити словами та знаками «відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-
2014 і затверджених в установленому порядку, а також титулу будівництва (за 
наявності)»;

у абзаці другому цифри та слова «ІV та V категорій складності» замінити 
словами «з класом наслідків СС-2 та СС-3».

3. У розділі ІІІ:
1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:
«3.1. Інвестиційна програма на прогнозний період подається на розгляд до 

НКРЕКП не пізніше ніж за 2 місяці до дати закінчення попередньої інвестицій-
ної програми.»;

2) у пункті 3.3:
абзац другий виключити. 
У зв’язку з цим абзаци третій — шостий вважати відповідно абзацами дру-

гим – п’ятим; 
в абзаці третьому слова «в п’ятиденний строк з дня її надходження до 

НКРЕКП» виключити;
3) у пункті 3.5 знак та слова «, але не більше десяти робочих днів з дати отри-

мання НКРЕКП таких пропозицій» виключити;
4) у пункті 3.8 слово «тарифу» замінити словами та знаками «тарифів (цін)»;
5) абзац перший пункту 3.11 викласти в такій редакції:
«3.11. При виникненні потреби в здійсненні закупівлі у зв’язку з особливи-

ми економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, 
у тому числі закупівлі, пов’язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуа-
цій, виконанням аварійно-відновлювальних робіт, ліцензіат має право протягом 
прогнозного періоду, але не пізніше ніж за 3 місяці до дати закінчення дії схва-
леної інвестиційної програми у випадку перегляду тарифу та не пізніше ніж за 2 
місяці до дати закінчення дії схваленої інвестиційної програми у випадку кори-
гування в межах тарифу, звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення 
змін до неї з наданням відповідного обґрунтування.».

4. У розділі IV:
1) абзац другий пункту 4.2 викласти в такій редакції:
«Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по 

них складено акти виконаних робіт та/або акти прийому-передачі згідно з умо-
вами відповідного договору та здійснено оплату відповідно до цих актів або 
здійснені авансові платежі, якщо це передбачено схваленою інвестиційною 
програмою.»;

2) пункт 4.3 викласти в такій редакції:
«4.3. При неповному виконанні ліцензіатом інвестиційної програми за звіт-

ний період надалі в наступному періоді першочергово здійснюється фінансу-
вання заходів з будівництва, реконструкції і технічного переоснащення для за-
безпечення довиконання заходів.».

5. У пункті 5.1 розділу V:
1) в абзаці першому після слів «в електронній формі» доповнити знаками 

та словами «(у форматі електронних таблиць MS Excel та скан-копію у фор-
маті PDF)»;

2) доповнити новим абзацом такого змісту:
«При наданні звіту щодо виконання інвестиційної програми ліцензіат до кож-

ного заходу (роботи) зазначає відповідний ідентифікатор закупівлі (за умови 
проведення торгів в електронній системі закупівель).».

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики  
А. Гудаченко

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

Всі Доручення (довіреності) або передоручення, вида-

ні до 04 липня 2019 року від імені товариства з обмеже-

ною відповідальністю «КРОК-УКРЗАЛІЗБУД» на вчинен-

ня будь-яких дій, скасовано 04 липня 2019 р. відповідно 

до Наказу №6 від 04 липня 2019 р. 

Генеральний директор Андрієвський М. В.

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

Обвинувачений Макушенко Роман Володимирович, 29.05.1981 року наро-
дження, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судо-
ве засідання в порядку спеціального судового провадження, яке відбудеться 
23 липня 2019 oб 11 годині 00 хвилин в приміщенні Біловодського районного 
суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені ст. 138 
КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139,323 КПК Укра-
їни.

Суддя Т. В. Кускова

Повістка про виклик в суд обвинуваченої
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходить-

ся кримінальне провадження № 433/1869/17 стосовно Степіної Олени Сергіїв-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський районний суд 
Луганської області викликає Степіну Олену Сергіївну в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 17 липня 2019 року о 10 годині 30 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луганської області за адресою 
(пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської облас-
ті, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Рукас О. В., 
суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.
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Оголошення № 286/5/4441-НЕР 
про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир 

на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

1. Замовник:
1.1. найменування: Міністерство оборони України;
1.2. ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00034022;
1.3. місцезнаходження: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, 03168.
2. Опис предмета конкурсу:
2.1. найменування предмета закупівлі: закупівля квартир на умовах пайової участі та на вторинному 

ринку в регіонах України;
2.2. міста і регіони України, де планується закупити квартири, та їх кількість: 
лот 1 — м.  Житомир, до 20 квартир; лот 2– м. Вінниця, до 17 квартир; лот 3 — м. Луцьк, до 20 квар-

тир; лот 4 — м. Львів, до 14 квартир; лот 5 — м. Одеса, до 31 квартири; лот 6 — м. Рівне, до 10 квар-
тир; лот 7 — м. Хмельницький, до 10 квартир; лот 8 — м. Миколаїв, до 21 квартири; лот 9 — м. Дніпро, 
до 22 квартир; лот 10 — м. Чернігів, до 13 квартир; лот 11 — м. Володимир-Волинський Волинської об-
ласті, до 20 квартир; лот 12 — м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 30 квартир.

2.3. термін передачі квартир: до 30.09.2019.
3. Інформування про процедуру закупівлі:
3.1. адреса веб-сайту, на якому Замовником розміщується інформація про конкурс: www.mil.gov.ua, 

розділ «Державні закупівлі» — Конкурсна комісія з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир;
3.2. дата оприлюднення та номер оголошення про проведення конкурсу, опублікованого в засобах 

масової інформації: № 286/5/3780-НЕР у газеті «Урядовий кур’єр» від 04.06.2019 № 103 (6466).
4. Результат проведення конкурсу: 
4.1. дата визначення переможця конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію: 

26.06.2019;
4.2. конкурс відмінено за лотами:
4.2.1. лот 1 — м. Житомир, до 20 квартир; лот 2 — м. Вінниця, до 17 квартир; лот 4 — м. Львів, 

до 14 квартир; лот 7 — м. Хмельницький, до 10 квартир; лот 8 — м. Миколаїв, до 21 квартири; лот 9 
— м. Дніпро, до 22 квартир; лот 11 — м. Володимир-Волинський Волинської області, до 20 квартир — 
оскільки не подано жодної конкурсної пропозиції;

4.2.2. лот 12 — м. Новоград-Волинський Житомирської області, до 30 квартир — у зв’язку з відхи-
ленням всіх конкурсних пропозицій;

4.2.3. лот 6 — м. Рівне, до 10 квартир — у зв’язку з допущенням до оцінки конкурсних пропозицій 
менше ніж двох учасників.

5. Інформація про переможців конкурсу:
Лот 3 — м. Луцьк, до 20 квартир:
Пропозиція 1.3. ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536», предмет закупівлі: 20 квартир у м. Луцьк, вул. 

Глушець, буд. 40.
Лот 5 — м. Одеса, до 31 квартири:
Пропозиція 5.5. ТОВ «РЕЙ-УКРАЇНА», предмет закупівлі: 6 квартир у м. Одеса, вул. Толбухіна, 135,  

(І черга будівництва, житлові будинки №№ 1, 2), а саме: житловий будинок № 1 — 4 квартири, житло-
вий будинок № 2 — 2 квартири.

Пропозиція 6.5. ФО Скляров Валерій Юрійович, предмет закупівлі: 1 квартира у м. Одеса, вул. Люст-
дорфська дорога, 55/2, корп. 3.

Лот 10 — м. Чернігів, до 13 квартир:
Пропозиція 13.10. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «УКРСІВЕРБУД» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ДСК», предмет закупівлі: 10 квартир у м. Чернігів, багатоквартирний житловий будинок № 2 (бу-
дівельна адреса) з господарськими приміщеннями по вул. Стрілецькій.

Пропозиція 12.10. ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЄВРО-СТАНДАРТ», предмет закупівлі: 2 квартири у 
м. Чернігів, вул. Текстильників, буд. 26.

Пропозиція 14.10. ТОВ «КОМПАНІЯ «РІКО», предмет закупівлі: 1 квартира у м. Чернігів, вул. Красно-
сільського, б. 45.

Дирекція Моторного (транспортного) страхового бюро Украї-

ни (МТСБУ) інформує про те, що з 02 липня 2019 року Приватне 

акціонерне товариство «Страхова компанія «Страховий капітал» 

втратило статус асоційованого члена МТСБУ.

ПрАТ «СК «Страховий капітал» втратило право укладати дого-

вори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідаль-

ності власників наземних транспортних засобів та зобов’язане ви-

конати свої зобов’язання згідно з укладеними ним договорами.

Судновий білет 
серії СБ № 019683 на судно «Южанка 2», бортовий номер 
ДАП-2174-К, виданий на ім’я Ксьондз Севаст’ян Юрійович, 

вважати недійсним у зв’язку з втратою.

ДП «Пропан» повідомляє населення Київської області, що орі-
єнтовно з 8 липня 2019 року відбудеться зниження відпускної ці-
ни на скраплений газ у балонах для потреб населення до 300 грн 
00 коп. за 1 балон (об’ємом 50 л, вагою 21 кг).

Втрачену печатку 
Товариства з обмеженою відповідальністю «К-2», 

Код ЄДРПОУ 23746618, 
вважати недійсною.

Дирекція Моторного (транспортного) страхового бюро Украї-

ни (МТСБУ) інформує про те, що з 02 липня 2019 року Приватне 

акціонерне товариство Страхова компанія «Галицька» втратило 

статус асоційованого члена МТСБУ.

ПрАТ СК «Галицька» втратило право укладати договори 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальнос-

ті власників наземних транспортних засобів та зобов’язане ви-

конати свої зобов’язання згідно з укладеними ним договорами.

Втрачені свідоцтво про право власності на судно серія  

PV №01498 від 18.05.2005 року прогулянкового моткатеру 

«ГЛАССАР» (Monterey 270), видане Державною річковою інспек-

цією з Безпеки судноплавства Держфлотінспекції України під  

№ Г-280, Свідоцтво про право плавання під державним прапором 

України та документ про проходження судном техогляду, видані 

на ім’я Олійника Дмитра Миколайовича, вважати недійсними.

Керуючий санацією АТ «Таврійська будівельна компанія», код 
ЄДРПОУ 32702078, юридична адреса: м. Херсон, вул. Адмірала 
Макарова, 203, в справі про банкрутство № 923/1804/14 повтор-
но оголошує конкурс з визначення організатора  аукціону для ре-
алізації майна боржника відповідно до статті 49 Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом». Свої пропозиції надсилати на поштову адре-
су: 73011, м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, 203, тел. (0552)  
29-00-14, е-mail: tbk@tbk.ks.ua.

Керуючий санацією АТ «Таврійська будівельна компанія»                 
О. В. Малоок

Прокуратурою Луганської області здійснюється досудове роз-
слідування у кримінальному провадженні № 42019130000000059 
від 04.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 2583 КК України.

Для проведення слідчих дій викликається підозрюваний Лагу-
тін А. А. (Луганська область, м. Луганськ, кв. Вільхівський, 6/86) 
на 11-00 годину 10.07.2019 до старшого слідчого слідчого від-
ділу прокуратури Луганської області Івоніної О. М. за адресою:  
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, 
кабінет 223.

Виключний перелік поважних причин та наслідки неприбуття 
особи на виклики передбачено ст. ст. 138, 139 КПК України.

Прокуратурою Луганської області здійснюється досудове роз-
слідування у кримінальному провадженні № 42019130000000062 
від 04.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110,  
ч. 1 ст. 2583 КК України.

Для проведення слідчих дій викликається підозрювана Шар-
гаровська В.І. (Луганська область, м. Стаханов, кв. 50 років Жов-
тня, 15/58) на 12-00 годину 10.07.2019 до старшого слідчого 
слідчого відділу прокуратури Луганської області  Івоніної О. М. 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана 
Ліщини, 27, кабінет 223.

Виключний перелік поважних причин та наслідки неприбуття 
особи на виклики передбачено ст. ст. 138, 139 КПК України.

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України 
щодо військових стандартів

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про оборону України» (Відомості Верховної Ради України, 

2000 р., № 49, ст. 420 із наступними змінами):
1) статтю 1 доповнити абзацами вісімнадцятим — двадцять другим такого змісту:
«військова стандартизація — діяльність, що полягає в установленні положень для 

загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань 
і спрямована на досягнення оптимального ступеня упорядкування у сфері оборони;

військовий стандарт — стандарт, прийнятий органом військової стандартизації, 
що встановлює для загального і неодноразового використання правила та настано-
ви щодо діяльності у сфері оборони і спрямований на досягнення оптимального сту-
пеня упорядкування у зазначеній сфері. Для цілей цього Закону до військових стан-
дартів також належать стандарти НАТО та стандарти у сфері оборони держави — 
члена НАТО;

стандарт НАТО — стандарт, розроблений, прийнятий та опублікований Організа-
цією Північноатлантичного договору;

стандарт у сфері оборони держави — члена НАТО — стандарт, розроблений, при-
йнятий та опублікований державою — членом Організації Північноатлантичного до-
говору;

орган військової стандартизації — орган військового управління, до функцій яко-
го віднесено розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, відновлення дії, 
оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів»;

2) статтю 3 після абзацу вісімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«здійснення військової стандартизації».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий — двадцять перший вважати відповідно 

абзацами двадцятим — двадцять другим;
3) частину другу статті 10 після абзацу тринадцятого доповнити трьома новими 

абзацами такого змісту:
«забезпечує нормативно-правове регулювання відносин у сфері військової стан-

дартизації;
встановлює порядок розроблення, прийняття, внесення змін, скасування, віднов-

лення дії, оприлюднення, запровадження та застосування військових стандартів;
визначає орган військової стандартизації з числа підпорядкованих органів вій-

ськового управління».
У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — шістнадцятий вважати відповідно абза-

цами сімнадцятим — дев’ятнадцятим;
4) частину третю статті 11 після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абза-

цом такого змісту:
«розробляє та застосовує військові стандарти в межах своїх повноважень».
У зв’язку з цим абзаци двадцятий і двадцять перший вважати відповідно абзаца-

ми двадцять першим і двадцять другим;
5) частину третю статті 12 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом та-

кого змісту:
«розробляють та застосовують військові стандарти в межах своїх повноважень».
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;
6) частину першу статті 13 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом 

такого змісту:
«розробляють та застосовують військові стандарти».
У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.
2. У Законі України «Про стандартизацію» (Відомості Верховної Ради України, 

2014 р., № 31, ст. 1058; 2015 р., № 14, ст. 96):
1) частину другу статті 2 після слів «лікарські засоби» доповнити словами «вій-

ськові стандарти»;
2) частину четверту статті 23 виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити розроблення Міністерством оборони України нормативно-правових 

актів, необхідних для реалізації цього Закону.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
6 червня 2019 року 
№ 2742-VIII

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння імені віце-адмірала 

Володимира Безкоровайного  
Військово-морському ліцею

З метою увічнення пам’яті віце-адмірала Володимира Герасимовича Безко-
ровайного, ураховуючи його вагомий особистий внесок у розбудову Української 
держави, розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України та зважаючи  
на зразкове виконання Військово-морським ліцеєм покладених на нього завдань, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоїти ім’я віце-адмірала Володимира Безкоровайного Військово-морсько-
му ліцею і надалі іменувати його — Військово-морський ліцей імені віце-адмірала 
Володимира Безкоровайного.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
5 липня 2019 року
№494/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про присвоєння почесного найменування 
36 окремій бригаді морської піхоти 

Командування морської піхоти Військово-
Морських Сил Збройних Сил України

З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв вій-
ськових частин, увічнення пам’яті видатного військового діяча контр-адмірала Ми-
хайла Білинського, ураховуючи високі показники у бойовій підготовці, зразкове ви-
конання поставлених завдань особовим складом 36 окремої бригади морської пі-
хоти Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил Украї-
ни, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоїти 36 окремій бригаді морської піхоти Командування морської піхоти 
Військово-Морських Сил Збройних Сил України почесне найменування «імені контр-
адмірала Михайла Білинського» і надалі іменувати її — 36 окрема бригада морської 
піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
5 липня 2019 року
№495/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 5 липня 2019 р. № 570 
Київ

Про внесення змін до деяких актів  
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 липня 2019 р. № 570

ЗМІНИ, 
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1023 «Про 
визначення державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтере-
нерго» постачальником «останньої надії» — із зміною, внесеною розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 200:

1) у пункті 3:
в абзаці першому слова і цифри «з 1 квітня 2019 р.» виключити;
після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«1) з 1 квітня 2019 р.:».

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і 
четвертим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«2) укласти договори про постачання електричної енергії за вільними ціна-

ми з усіма вугледобувними підприємствами державної форми власності або гос-
подарськими товариствами з видобутку вугілля, 100 відсотків акцій яких нале-
жать державі, за умови відсутності у зазначених підприємств (господарських то-
вариств) укладених з 1 липня 2019 р. договорів про постачання електричної енер-
гії з іншим електропостачальником.»;

2) доповнити розпорядження пунктом 4 такого змісту:
«4. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-

ного господарства:
за участю державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрін-

теренерго» забезпечити вжиття заходів для врегулювання питання реструктури-
зації заборгованості за електричну енергію перед державним підприємством зо-
внішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», яка виникла у комунального 
підприємства «Компанія «Вода Донбасу», шляхом укладення до 17 липня 2019 р. 
договорів про реструктуризацію заборгованості, що утворилася на 1 липня 2019 
р. за договором постачання електричної енергії «останньої надії»;

забезпечити визначення джерел фінансування для оплати поточного спожи-
вання електричної енергії комунальному підприємству «Компанія «Вода Донба-
су».».

2. У Порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним спожива-
чам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р.  
№ 1209 «Деякі питання постачання електричної енергії захищеним споживачам 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 
України — (Офіційний вісник України, 2019 р., № 12, ст. 402, № 31, ст. 1110):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
«На час проведення операції Об’єднаних сил обмеження, відключення елек-

тропостачання не застосовуються щодо об’єктів комунального підприємства 
«Компанія «Вода Донбасу».»;

2) абзац перший пункту 12 після слів «у сфері телекомунікацій та зв’язку» 
доповнити словами «, комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»;

3) пункт 18 після слів «у сфері телекомунікацій та зв’язку» доповнити слова-
ми «, комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»;

4) пункт 20 після слів «у сфері телекомунікацій та зв’язку» доповнити слова-
ми «, комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»;

5) перше речення пункту 27 після слів «у сфері телекомунікацій та зв’язку» 
доповнити словами «, комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»;

6) пункт 28 після слів «у сфері телекомунікацій та зв’язку» доповнити слова-
ми «, комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»;

7) третє речення пункту 29 після слів «у сфері телекомунікацій та зв’язку» до-
повнити словами «, комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу».

3. У пункті 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бю-
джеті для реструктуризації вугільної галузі, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 23 січня 2019 р. № 80 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 18, 
ст. 616), — із зміною, внесеною постановою Кабінету Міністрів України від 26 черв-
ня 2019 р. № 542:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) повернення до державного бюджету коштів, виділених Міненерговугіллю для 

погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками вугільної промис-
ловості на поворотній основі з резервного фонду державного бюджету;»;

2) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:
«4) оплату видатків за договорами постачання електричної енергії у сумі 100 млн. 

гривень.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 26 червня 2019 р. № 566 
Київ

Про утворення територіального органу 
Адміністрації Державної прикордонної 

служби
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Утворити як юридичну особу публічного права територіальний орган Адміністрації 

Державної прикордонної служби — Регіональне управління Морської охорони Адмі-
ністрації Державної прикордонної служби.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформаційне повідомлення АТ «УКРСИББАНК»
АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення змін 

до Договору про надання послуг електронного цифрового підпису клі-
єнтам Акредитованого центру сертифікації ключів АТ «УКРСИББАНК», 
які розміщені для ознайомлення на сайті www.my.ukrsibbank.com та на 
інформаційних стендах у приміщеннях установ Банку та опубліковані 
в газеті «Урядовий кур’єр» № 212 від 10.11.2018 р. з усіма наступними 
змінами та доповненнями, надалі — Договір, наступних змін, а саме:

1. Змінити назву Договору «Договір про надання послуг електро-
нного цифрового підпису клієнтам Акредитованого центру сертифіка-
ції ключів АТ «УКРСИББАНК» на «Договір про надання електронних до-
вірчих послуг клієнтам Кваліфікованого надавача електронних дові-
рчих послуг  АЦСК АТ «УКРСИББАНК»».

2. Доповнити Розділ «ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЗА-
ГАЛЬНИХ УМОВАХ» Договору термінами «Акт приймання-передачі на-
даних Послуг», «Електронна довірча послуга», «Кваліфікована елек-
тронна позначка часу», «Кваліфікований електронний підпис», «Квалі-
фікований надавач електронних довірчих послуг АЦСК АТ «УКРСИБ-
БАНК», «Кваліфікований сертифікат відкритого ключа», «Компромета-
ція особистого ключа», «Створювач електронної печатки» в наступній 
редакції:

«Акт приймання-передачі наданих Послуг — документ,  який  міс-
тить інформацію про операцію та підтверджує факт її надання/завер-
шення.

Електронна довірча послуга (далі — ЕДП), — послуга, яка надаєть-
ся для забезпечення електронної взаємодії двох або більше суб’єктів, 
які довіряють надавачу електронних довірчих послуг щодо надання та-
кої послуги.

Кваліфікована електронна позначка часу — електронні дані, які 
пов’язують інші електронні дані з конкретним моментом часу для за-
свідчення наявності цих електронних даних на цей момент часу.

Кваліфікований електронний підпис — удосконалений електро-
нний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікова-
ного електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифіка-
ті відкритого ключа;

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг АЦСК АТ  
«УКРСИББАНК»  (далі — Надавач), — юридична особа, яка надає елек-
тронні довірчі послуги, діяльність якої відповідає вимогам Законодав-
ства та відомості про яку внесені до Довірчого списку.

Кваліфікований сертифікат відкритого ключа (далі — Сертифікат), 
— сертифікат відкритого ключа, який видається кваліфікованим нада-
вачем електронних довірчих послуг.

Компрометація особистого ключа — будь-яка подія, що призве-
ла або може призвести до несанкціонованого доступу до Особисто-
го ключа.

Створювач електронної печатки — юридична особа, яка створює 
електронну печатку.»

Викласти терміни «Відкритий ключ», «Дата початку дії змін», «Дата 
публікації змін», «Дата укладення Договору», «Договір», «Законодав-
ство з принципом екстратериторіальності», «Заява», «Заявник», «Ко-
ристувач системи дистанційного обслуговування», «Особистий ключ», 
«Підписувач», «Послуги», «Програмне забезпечення», «Регламент На-
давача», «Ресурс Надавача», «Тарифи» Договору в наступній редакції:

«Відкритий ключ — параметр алгоритму асиметричного криптогра-
фічного перетворення, який використовується як електронні дані для 
перевірки електронного підпису чи печатки, а також у цілях, визначе-
них стандартами для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. 

Дата початку дії змін — дата, що вказана в повідомленні про зміни 
до Договору про надання  ЕДП, з якої зміни до Договору про надання  
ЕДП  набирають чинності у випадках, визначених у розділі «ПРИКІНЦЕВІ  
ПОЛОЖЕННЯ» цього Договору про надання  ЕДП .

Дата публікації змін — дата публікації в газеті «Урядовий кур’єр» 
чи іншому офіційному друкованому виданні або на Ресурсі Надавача. 
Конкретна Дата публікації змін до Договору про надання  ЕДП  зазнача-
ється в повідомленні про зміни до Договору про надання  ЕДП.

Дата укладення Договору — дата підписання Заявником Заяви на 
реєстрацію для отримання фізичній особі, фізичній особі-підприємцю 
або юридичній особі електронних довірчих послуг.

Договір — договір щодо надання електронних довірчих послуг, 
укладений між Банком та Заявником на умовах та в порядку, визна-
чених Договором про надання ЕДП   з усіма додатками, у т.ч. Заявами, 
Тарифами, Регламентом Надавача, Актами приймання-передачі нада-
них Послуг, додатковими угодами та іншою документацією до Дого-
вору.

Законодавство з принципом екстратериторіальності — норматив-
но-правові акти США, Європейського Союзу та інших країн світу, а та-
кож розпорядчі документи ООН та/або інших міжнародних організацій, 
рішення яких є обов’язковими для виконання на території України та/
або на території Франції та/або на території країн присутності компаній 
BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP Paribas Group, роз-
міщено на сайті https://my.ukrsibbank.com), політики та правила Групи 
BNP Paribas Group, в тому числі направлені на впровадження норма-
тивно-правових актів, вказаних в цьому визначенні.

Заява — заява на реєстрацію для отримання фізичній особі, фізич-
ній особі-підприємцю або юридичній особі електронних довірчих по-
слуг .

Заявник — фізична особа, фізична особа-підприємець або пред-
ставник юридичної особи, що звернулась до Надавача для отримання 
електронних довірчих послуг .

Користувач системи дистанційного обслуговування (далі — Корис-
тувач СДО), — фізична особа, фізична особа-підприємець або юри-
дична особа, яка отримує Послуги за Договором з метою обслугову-
вання в СДО.

Особистий ключ — параметр алгоритму асиметричного криптогра-
фічного перетворення, який використовується як унікальні електронні 
дані для створення електронного підпису чи печатки, доступний тіль-
ки Підписувачу чи створювачу електронної печатки, а також у цілях, 
визначених стандартами для кваліфікованих сертифікатів відкритих 
ключів.  

Підписувач — фізична особа, яка створює електронний підпис. 
Послуги — електронні довірчі послуги, що перелічені у п 2.2 Дого-

вору про надання електронних довірчих послуг та які надаються на під-
ставі Договору.

Програмне забезпечення (далі — ПЗ), — засіб кваліфікованого 
електронного підпису чи печатки, яким Банк володіє на законних під-
ставах та надається в порядку, визначеному Договором.

Регламент Надавача — документ, що визначає організаційні, тех-
нічні та інші умови діяльності надавача під час надання Послуг, який 
розміщений на Ресурсі  Надавача.

Ресурс Надавача — офіційна веб-сторінка Надавача, що знаходить-
ся за посиланням: csk.ukrsibbank.com

Тарифи — тарифи надання електронних довірчих послуг , що розмі-
щені на сайтах my.ukrsibbank.com та csk.ukrsibbank.com.»

3. Викласти Розділ 1 «УКЛАДЕННЯ  ДОГОВОРУ» Договору  в наступ-
ній редакції:

1.1 Договір укладається шляхом приєднання Заявником до Догово-
ру, для чого Заявник подає підписану Заяву до Банку. Договір є укла-
деним з дати підписання Заявником Заяви. Заява підписується Заяв-
ником у паперовій формі власноручним підписом або в електронній 
формі кваліфікованим електронним підписом.

1.2 При приєднанні до Договору декількох співробітників юридичної 
особи,  юридична особа подає  Надавачу Заяву з подальшим поданням 
кожним співробітником Заяви для отримання Сертифіката.

4. Викласти Розділ 2 «ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ» Договору в наступній 
редакції:

2.1. На підставі укладеного Договору Банк через Надавача  
зобов’язується надавати Заявнику Послуги, а Заявник зобов’язується 
своєчасно приймати та оплачувати надані Послуги відповідно до умов 
Договору. 

Послуги за цим Договором можуть надаватися Заявникові безпо-
середньо або третім особам – Підписувачам, зокрема визначеним За-
явником згідно із Заявою на реєстрацію для отримання Сертифіката.

Підписувач та Заявник можуть бути одним суб’єктом.
2.2.Послугами за Договором є:
2.2.1. ЕДП створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого 

електронного підпису чи печатки, яка включає: 
- надання користувачам електронних довірчих послуг засобів ква-

ліфікованого електронного підпису чи печатки для генерації пар клю-
чів та/або створення кваліфікованих електронних підписів чи печаток, 
та/або перевірки кваліфікованих електронних підписів чи печаток, та/
або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного під-
пису чи печатки; 

- технічну підтримку та обслуговування наданих засобів кваліфіко-
ваного електронного підпису чи печатки; 

2.2.2. ЕДП формування, перевірки та підтвердження чинності Сер-
тифіката, яка включає:

- створення умов для генерації пари ключів особисто Підписувачем 
чи створювачем (уповноваженим представником створювача) елек-
тронної печатки за допомогою засобу кваліфікованого електронного 
підпису чи печатки;

- формування Сертифікатів, що відповідають вимогам Законодав-
ства, та видачу їх Заявникові;

- скасування, блокування та поновлення сертифікатів у випадках, 
передбачених Законодавством;

- перевірку та підтвердження чинності сертифікатів шляхом надан-
ня третім особам інформації про їхній статус та відповідність вимогам 
Законодавства;

- надання доступу до сформованих Сертифікатів шляхом їх розмі-
щення на веб-сайті Надавача, за умови згоди Заявника на публікацію 
Cертифіката;

2.2.3. ЕДП формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої 
електронної позначки часу, яка включає:

- формування кваліфікованої електронної позначки часу;
- передачу кваліфікованої електронної позначки часу користувачеві 

електронної довірчої послуги.
2.2.4. інші послуги, які не суперечать вимогам Законодавства.
2.3. Порядок та умови надання Послуг визначаються Законодав-

ством та Договором. 
2.4. Послуги надаються Надавачем  на підставі ліцензії на викорис-

тання збірки комп’ютерних програм «Програмний комплекс користу-
вача центру сертифікації ключів «ІІТ Користувач ЦСК-1», що розташо-
вана на Ресурсі Надавача. За запитом Клієнт може отримати завірену 
Банком копію зазначеної ліцензії.

5. Викласти Розділ 3 «ПРАВА ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН» Договору в 
наступній редакції:

3.1. Надавач має право:
3.1.1. Отримувати документи, необхідні для ідентифікації особи, 

ідентифікаційні дані якої міститимуться в Сертифікаті.
3.1.2. Скасовувати, блокувати Сертифікати у випадку наявності у На-

давача інформації щодо компрометації особистих ключів або обґрун-
тованої підозри щодо їх можливої компрометації. 

3.1.3. Поновлювати Сертифікати у випадку наявності у Надавача ін-
формації щодо відсутності обставин, що призводять до компрометації. 

3.1.4. Вимагати від Заявника та Підписувача дотримання вимог Ре-
гламенту Надавача.

3.1.5. Вимагати від Заявника та/або Підписувача відшкодування в 
повному обсязі майнової та моральної шкоди в разі, якщо така шкода 
була завдана Банку з вини Заявника та/або Підписувача.

3.2. Надавач зобов’язується:
3.2.1. Належним чином надавати Послуги відповідно до умов Дого-

вору та Законодавства. 
3.2.2. Надати Заявнику ліцензійне ПЗ для забезпечення надання По-

слуг, а також на запит Заявника надавати завірену копію Ліцензії на ПЗ 
на використання ПЗ без права субліцензування. ПЗ разом з Ліцензію 
на ПЗ є об’єктами авторського права і охороняється відповідно до За-
конодавства. Використання ліцензійного ПЗ регулюється Договором 
та нормами Законодавства, враховуючи міжнародні договори, ратифі-
ковані Україною.

Ліцензія на ПЗ надає Заявнику права:
- на використання ПЗ протягом дії Договору;
- робити копії ПЗ для власних потреб за кількістю отриманих у Бан-

ка Сертифікатів.
3.2.3. Надати Заявнику пакет інструкцій (інструкція користувача та 

інструкція адміністратора) до П3.
3.2.4. Надавати Послуги отримання виключно засобів кваліфікова-

ного електронного підпису чи печатки.
3.2.5. Надавати Послуги з використанням комплексної системи за-

хисту інформації, на яку уповноваженим державним органом видано 
атестат відповідності.

3.2.6 Приймати від Заявника та Підписувача заяви про скасування, 
блокування та поновлення Сертифікатів (Заяви на зміну статусу Серти-
фіката) оформлену належним чином.

3.2.7 Надавати Заявнику акти, рахунки, та інші документи, необхідні 
для виконання Договору.

3.3. Клієнт  має право:
3.3.1. Своєчасно отримувати Послуги.
3.3.2. Одержувати інформацію про статус Сертифікатів.
3.3.3. Отримувати засоби кваліфікованого підпису чи печатки.

3.3.4. Ознайомитись з інформацією щодо діяльності Надавача з пи-
тань надання Послуг.

3.3.5. Вимагати скасування, блокування або поновлення Сертифіка-
ту шляхом подачі Надавачу відповідної заяви.

3.3.6. Вимагати від Банку публікації або не публікації Сертифікату на 
загальнодоступному ресурсі Надавача, на підставі відповідної Заяви.

3.4. Клієнт зобов’язується:
3.4.1. Дотримуватись вимог Договору та Регламенту Надавача.
3.4.2. Надавати документи, необхідні для ідентифікації особи, іден-

тифікаційні дані якої міститимуться у Сертифікаті.
3.4.3. Належним чином оплачувати отримані Послуги.
3.4.4. Використовувати Особистий ключ виключно за його призна-

ченням, визначеним в Сертифікаті відповідного Відкритого ключа, а 
також додержуватися інших вимог використання Особистого ключа, 
визначених Регламентом.

3.4.5. Забезпечити зберігання Заявником та Підписувачем Особис-
того  ключа у таємниці та у спосіб, що унеможливлює його викорис-
тання іншими особами.

3.4.6. Забезпечити використання Заявником та Підписувачами осо-
бистих ключів та паролів доступу в спосіб, що унеможливлює озна-
йомлення із ним інших осіб.

3.4.7. Не розголошувати та не повідомляти іншим особам пароль 
доступу до Особистого ключа.

3.4.8. Негайно інформувати Банк або Надавача про компромета-
цію особистого ключа, втрату контролю щодо Особистого ключа через 
компрометацію пароля, коду доступу до нього, фізичне пошкодження 
або втрата носія тощо, виявлену неточність або зміну даних, зазначе-
них у Сертифікаті.

3.4.9. Забезпечити не використання Особистого ключа в разі його 
втрати, компрометації або за наявності підозри щодо його компроме-
тації.

3.4.10. Забезпечити використання засобів кваліфікованого підпису 
чи печаткидля генерації Особистих та Відкритих ключів, формування 
та перевірки кваліфікованого підпису чи печатки.

3.4.11. У випадку зміни найменування, організаційно-правової фор-
ми, юридичної адреси, банківських реквізитів негайно (протягом 5 
(п’яти) днів з моменту державної реєстрації вказаних змін або з мо-
менту відкриття відповідного банківського рахунку) повідомити про це 
Банк у порядку, передбаченому Договором про надання  ЕДП.

6. Викласти п.п. 4.3, 4.4, 4.5. у Розділі 4 «ТАРИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ ТА  
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ» Договору в наступній редакції:

4.3. Якщо Заявником є юридична особа або фізична особа, які є Ко-
ристувачами СДО, то порядок та строки оплати Послуг за Договором 
визначаються Тарифами.

4.4. Якщо Заявником є юридична особа або фізична особа, які не 
є Користувачами СДО, за фактом надання Послуги Банк оформлює 
та підписує у двох примірниках Акт приймання-передачі наданих По-
слуг за формами, встановленими Банком, які розміщені на сайті  
csk.ukrsibbank.com та направляє його на підписання Заявником. Про-
тягом 5 (п’яти) робочих днів після відправлення Банком Акту прийман-
ня-передачі наданих Послуг Заявник зобов’язується підписати Акт 
приймання-передачі наданих Послуг у двох примірниках і направити 
один примірник підписаного Акту до Банку.

Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати підписання Акту при-
ймання-передачі наданих Послуг Заявник зобов’язаний оплатити Бан-
ку надані Послуги згідно Тарифів Банку, шляхом перерахування відпо-
відної суми коштів на рахунок Банку, що зазначений в Акті приймання-
передачі наданих Послуг.

У випадку наявності претензій щодо наданих Послуг, Заявник не під-
писує Акт приймання-передачі наданих Послуг і направляє Банку мо-
тивовану відмову протягом 5 (п’яти) робочих днів після відправлення 
Банком Акту приймання-передачі наданих Послуг. Після усунення не-
доліків Акт підписується Сторонами. 

4.5. У випадку порушення Заявником обов’язку, щодо оплати нада-
них Послуг, Банк має право тимчасово до погашення заборгованос-
ті припинити надання Послуг, на строк до 30 (тридцяти) календарних 
днів, а саме заблокувати Сертифікат, про що Заявник повідомляєть-
ся засобами електронної пошти. У разі не надходження коштів, після 
спливу 30-денного терміну, дія Сертифікату скасовується. Отримання 
нового Сертифікату здійснюється на загальних умовах Договору.

7. Викласти п.п. 7.1, 7.2 у Розділі 7 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯ-
ДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ» Договору в наступній редакції:

7.1. Договір набирає чинності за дати його укладення у порядку, ви-
значеному Договором про надання  ЕДП, та припиняє свою дію у строк 
закінчення дії отриманих за цим Договором сертифікатів. Достроково 
Договір припиняється з дати, вказаної у письмовому повідомленні, але 
не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів з дати відправ-
лення повідомлення. 

Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідаль-
ності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору, а також 
від виконання зобов’язань, які виникли за Договором протягом стро-
ку його дії, та залишилися невиконаними, якщо інше не буде визначе-
но за письмовою домовленістю Сторін.

7.2. Строк чинності кожного Сертифікату визначається Заявником в 
процесі генерації особистих ключів шляхом проставлення відповідної 
позначки (або обрання відповідного типу сертифікату, з встановленим 
строком чинності), при цьому, строк чинності Сертифікату не може пе-
ревищувати строк чинності сертифікату Надавача, що був використа-
ний при його формуванні.

8. Викласти п.п. 8.2.1. Розділу «ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ» Догово-
ру в наступній редакції: 

8.2.1. Договір складається Банком та укладається лише шляхом 
приєднання до нього в цілому особою, що виявила намір укласти До-
говір, у порядку визначеному Договором про надання ЕДП.

9. Викласти п.п. 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 Розділу 8 «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕН-
НЯ» Договору в наступній редакції:

8.3. Формуляр Договору про надання ЕДП  набирає чинності з мо-
менту його розміщення на Ресурсі  Надавача та діє протягом невизна-
ченого строку. Крім того, Договір про надання ЕДП публікується в га-
зеті «Урядовий кур’єр» або іншому офіційному друкованому виданні 
України.

8.4. Договір про надання  ЕДП може бути скасований Банком або 
до нього можуть бути внесені зміни, про що Банк повідомляє шляхом 
розміщення змін до Договору про надання ЕДП або викладення його в 
новій редакції в газеті «Урядовий кур’єр» чи іншому офіційному друко-
ваному виданні України або на Ресурсі  Надавача. У повідомленні про 
зміни до Договору про надання  ЕДП або про викладення його в но-
вій редакції зазначаються Дата публікації змін та Дата початку дії змін.

Зміни до Договору про надання  ЕДП набирають чинності:
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а) з Дати початку дії змін до Договору про надання ЕДП, вказаної у 
повідомленні, якщо такі зміни не погіршують умови обслуговування 
Заявника (зокрема, зміни не призводять до додаткових витрат Заяв-
ника, не збільшують його відповідальності, спрямовані на захист його 
прав або інтересів, підвищення захищеності Заявника, засобів кваліфі-
кованого підпису чи печатки або передачі інформації за Договором) та/
або якщо зміни до Договору про надання  ЕДП передбачають надання 
нової Послуги/сервісу та Заявник бажає отримати таку Послугу/сервіс, 
та/або якщо такі зміни зумовлені вимогами Законодавства;

б) з Дати початку дії змін до Договору про надання ЕДП, але не ра-
ніше, ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів з Дати публікації 
змін до Договору про надання ЕДП , вказаної у повідомленні, — у всіх 
інших випадках.

Укладаючи Договір, Заявник погоджується з порядком зміни умов 
Договору про надання ЕДП , який викладено у цьому пункті, а також 
підтверджує, що зміни, внесені до Договору про надання ЕДП відпо-
відно до цього пункту, не потребують укладення Сторонами окремої 
додаткової угоди та стають невід’ємною частиною Договору після на-
брання ними чинності. 

У разі незгоди зі змінами до Договору про надання ЕДП  Заявник 
зобов’язаний письмово повідомити про це Банк, для вирішення питан-
ня про розірвання Договору. Користування Послугами згідно з Догово-
ром, після вступу в силу змін до Договору про надання ЕДП, підтвер-
джує згоду Заявника зі змінами до Договору про надання ЕДП.

У випадку скасування Договору про надання ЕДП, вони продовжу-
ють регулювати відносини між Банком та Заявниками, з якими було 
укладено Договір, і діють для кожного з них в останній редакції, що бу-

ла чинна перед скасуванням, до повного виконання всіх зобов’язань за 
Договором між Банком та Заявником.

8.5. Положення, що не врегульовані цим Договором регулюються 
Регламентом  Надавача, а також Законодавством.

8.6. Якщо інше не визначено Договором, всі доповнення та зміни 
до Договору дійсні лише тільки в письмовій формі та оформляються 
додатковою угодою до Договору, підписаною уповноваженими пред-
ставниками Сторін. У випадку зміни реквізитів, місцезнаходження то-
що, Сторона в якої відбулись відповідні зміни, зобов’язана сповістити 
про такі зміни іншу Сторону шляхом направлення листа засобами по-
штового зв’язку  або  повідомлення засобами електронної пошти, за 
адресою, передбаченою в цьому Договорі. В такому випадку внесення 
змін не потребує укладення додаткової угоди.

10. Викласти п.п. 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.8, 8.9 Розділу 8 «ПРИКІНЦЕ-
ВІ ПОЛОЖЕННЯ» Договору в наступній редакції:

8.7. Заявник та Підписувач шляхом підписання Заяв та приєднан-
ням до Договору підтверджують, що вони ознайомилися з Регламен-
том  Надавача, їм зрозумілі всі положення Регламенту  Надавача, во-
ни погоджуються з його положеннями та зобов’язуються дотримува-
тись Регламенту  Надавача. Зміни, які можуть вноситися Банком до Ре-
гламенту Надавача, не потребують додаткового оформлення Сторона-
ми змін до Договору. 

8.7.1. Заявник погоджується із наданням Надавачем Сертифікатів, 
сформованих для Заявника та Підписувачів, іншим особам, у відно-
синах із якими Заявник і Підписувачі використовують Відкриті ключі.

8.7.2. Заявник погоджується із наданням  Надавачем інформації про 
статус Сертифікатів відкритих ключів, сформованих для Заявника та 

Підписувачів (чинний, скасований і блокований) будь-яким іншим осо-
бам, які звертаються до Надавача за отриманням цієї інформації.

8.7.3. Заявник погоджується на надання доступу до сформованих 
для Заявника та Підписувачів Сертифікатів іншим користувачам, шля-
хом розміщення інформації про Сертифікат на сайті csk.ukrsibbank.com, 
та така згода виражена Заявником та/або Підписувачем шляхом обран-
ня відповідної позначки при формуванні запиту на сертифікацію від-
критого ключа, а також у випадку, коли таке надання є обов’язковим 
відповідно до правил систем електронного документообігу державних 
органів, які є учасниками спільного із Заявником та/або Підписувачем 
документообігу.

8.8. Заяви, Регламент Надавача, Тарифи, Акти приймання-пере-
дачі наданих послуг, додатки, додаткові угоди до Договору є його 
невід’ємною частиною.

8.9. Будь-яке повідомлення за Договором може здійснюватися 
електронною поштою із подальшим, за необхідністю, письмовим під-
твердженням, відправленим одержувачеві цінним листом з описом 
вкладення за його адресою.

Датою публікації змін до Договору є публікація цього повідомлення 
в офіційному друкованому виданні, а саме: 09.07.2019 р.

Датою початку дії змін до Договору є 09.07.2019 р.

Заступник Голови Правління —  
Начальник Юридичного департаменту  

С. М. Панов

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з ме-
тою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості 
до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Видобування та облаштування Островерхівського ГКР з метою розвідки і ви-

добутку  вуглеводнів (газ природній, конденсат, супутні — гелій, етан, пропан, 
бутани):

Буріння розвідувальних свердловин №29, №30, буріння пошукових свердло-
вин №35, №36, спорудження 4-х водних свердловин для водозабезпечення про-
цесу буріння свердловин №29, №30, №35, №36, будівництво тимчасових техно-
логічних трубопроводів від розвідувальних та пошукових свердловин №29, №30, 
№35, №36, обв’язка і підключення розвідувальних та пошукових свердловин 
№29, №30, №35, №36, до УПГ Бистрівського блоку, модернізація системи під-
готовки газу та збільшення ємнісного парку УПГ Бистрівського блоку, будівни-
цтво технологічного комплексу повернення супутньо-пластових вод (СПВ) у над-
ра Островерхівського ГКР.

Кінцева мета планованої діяльності — розвідка і видобуток вуглеводнів.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, до-

вжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУТОК», код ЄДРПОУ 

25635581, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Пушкінська, 7, контактний но-
мер телефону (057) 766-21-45 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фі-
зичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і ма-
ють відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фі-

зичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обгово-

рення.
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу на 

довкілля, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-

31-15, (044) 206-31-64, Шимкус Марина Олександрівна, m.shimkus@menr.gov.ua  
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість прова-
дження такої планованої діяльності, Міністерство екології та природних ресурсів 
України, відділ оцінки впливу на довкілля, Закон України «Про оцінку впливу на 
довкілля» ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,  
нормативний документ, що передбачає його видачу)

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 опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості досту-
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визна-
ченої суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцін-
ки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має пра-
во подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються пла-
нованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу-
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
23.07.2019 о 15:00 годині в Учбовому центрі «Планета Знань» (4 поверх, офіс 

3) за адресою: 61000, Харківська обл., місто Харків, Площа конституції, 1 (Палац 
Праці)._____________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться_____________---_________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-

ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності.

Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035, м. Київ,  
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, m.shimkus@menr.gov.ua,  

тел. (044) 206-31-15, (044) 206-31-64, 

Шимкус Марина Олександрівна
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону  

та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій.

Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035, м. Київ,  
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, m.shimkus@menr.gov.ua,  

тел. (044) 206-31-15, (044) 206-31-64, 
Шимкус Марина Олександрівна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону  

та контактну особу) 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

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 375 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-
кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУТОК», 01034, м. Ки-
їв, вул. Пушкінська, 7, з 04.07.2019 р., контактна особа Махновець Володимир 
Петрович, тел.: (057) 766-21-45.

- Мереф’янська ОТГ, 62472, Харківська обл., Харківський  р-н, м. Мерефа, вул. 
Дніпропетровська, 213, з 04.07.2019 р., контактна особа Сітов Веніамін Іванович,  
тел.: (057) 74-84-645;

- Рокитненська сільська рада, 63211, Харківська обл., Нововодолазький ‘р-н, 
с. Рокитне, вул. Центральна, 112, з 04.07.2019 р., контактна особа Сльота Олек-
сій Васильович, тел.: (05740) 7-62-40;

- Нововодолазька районна рада, 63202, Харківська обл., смт Нова Водолага, 
вул. Гагаріна, 7, з 04.07.2019 р., контактна особа Ротач Світлана Олександрівна, 
тел.: (05740) 4-33-71.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з ме-
тою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості 
до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Видобування та облаштування Васищівського ГКР з метою розвідки і видо-

бутку  вуглеводнів (газ природній, конденсат, супутні корисні компоненти — 
етан, пропан, бутани): буріння розвідувальних свердловин №9, №11, №12, бу-
ріння пошукових свердловин №7, №8, спорудження 5-х водних свердловин для 
водозабезпечення процесу буріння свердловин №7, №8, №9, №11, №12, будів-
ництво тимчасових технологічних трубопроводів від розвідувальних та пошуко-
вих свердловин №7, №8, №9, №11, №12, обв’язка і підключення розвідувальних 
та пошукових свердловин №7, №8, №9, №11, №12, до Введенської замірної се-
параційної установки (ЗСУ), та обв’язка і підключення розвідувальних свердло-
вин №9, №11 до ТДПУПГ Васищівського ГКР, будівництво ДКС на ТДПУПГ Ва-
сищівська.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність,  

довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ», код 

ЄДРПОУ 31747429, місцезнаходження: 37212, Полтавська область, Лохвицький 
район, село Яхники, вулиця Шевченка, будинок 162, контактний номер телефону 
(044) 364-79-38; (057) 766-21-45.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фі-

зичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 

які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і ма-

ють відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фі-

зичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обгово-
рення.

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впливу на до-
вкілля, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-

31-15, (044) 206-31-64, Шимкус Марина Олександрівна, m.shimkus@menr.gov.ua  
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість про-
вадження такої планованої діяльності, Міністерство екології та природних ресур-
сів України, відділ оцінки впливу на довкілля, Закон України «Про оцінку впливу 
на довкілля»  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений  
 його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

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 опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості досту-
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визна-
ченої суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцін-
ки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має пра-
во подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються пла-
нованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу-
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання (перші) відбудуться: 
23.07.2019 о 13:00 годині в Учбовому центрі «Планета Знань» (4 поверх, офіс 

3) за адресою: 61000, Харківська обл., місто Харків, Площа конституції, 1 (Палац 
Праці). _____________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться_____________---_________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-

ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності.

Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035, м. Київ,  
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, m.shimkus@menr.gov.ua,  

тел. (044) 206-31-15, (044) 206-31-64, 

Шимкус Марина Олександрівна
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій.

Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035, м. Київ,  
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, m.shimkus@menr.gov.ua,  

тел. (044) 206-31-15, (044) 206-31-64, 
Шимкус Марина Олександрівна

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 

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 286 аркушах.
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-
кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ», 
37212, Полтавська область, Лохвицький район, село Яхники, вулиця Шевченка, 
будинок 162, з 04.07.2019 р., контактна особа Махновець Володимир Петрович, 
тел.: (044) 364-79-38, (057) 766-21-45;

- Введенська селищна рада, 63521, Харківська обл., Чугуївський  р-н, с. Тер-
нова, вул. Радянська, 16, з 04.07.2019 р., контактна особа Геращенко Ганна Юрі-
ївна, тел: (05746) 9-51-18, (05746) 9-51-19;

- Старопокровська сільська рада, 63523, Харківська обл., Чугуївський  р-н, с. 
Стара Покровка, вул. Миру, 102, з 04.07.2019 р., контактна особа Пасмуров Пав-
ло Олександрович, тел: (05746) 3-04-07;

- Чугуївська районна рада, 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Староні-
кольська, 29, з 04.07.2019 р., контактна особа Бабієць Антон Анатолійович, тел. 
(05746) 40-910, (05746) 40-909.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, контактна особа)

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК»
Номери лотів: G22N05765
Короткий опис активів (майна) в лотах: Нежитлова нерухомість за адресою: Київська обл., м. Славутич, Московський 

квартал, буд. 11, кв. 96-97 та основні засоби 5 штук
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 18.07.2019
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 лотів: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/160-at-rodovid-bank/ 

43212-asset-sell-id-203912

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає як обвинуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 29.04.1965 р.н., 

який мешкав за адресою: Харківська область, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок №  33, для розгляду кримінального прова-
дження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370000485 від 26.03.2014 року за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК 
України, та повідомляє, що судове засідання відбудеться 17.07.2019 року о 10.30 год. у приміщенні № 1 Куп’янського міськрайонно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська область, місто Куп’янськ, вулиця 1-го Травня, 27-А. Поважні причини неприбут-
тя особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 
КПК України. У разі неявки обвинуваченого до cуду оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Волчек
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На традиціях  
нескореної нації
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ. У Суботові на Черкащині три дні 
вирував традиційний фестиваль «Холодний Яр»

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

Пісні від знаних україн-
ських гуртів, зустрічі 

з письменниками, істори-
ками, мандрівки місцями 
козацької та повстанської 
слави, незабутні знайом-
ства й первісна природа — 
усе це просто зачарувало 
численних учасників, які 
з’їхалися на Чигиринщи-
ну минулими вихідними з 
усієї України. Фестиваль-
ні майданчики розташу-
валися на території Наці-
онального історико-куль-
турного заповідника «Чи-
гирин», поблизу купальні 
Віри, Надії, Любові та ма-
тері їхньої Софії. Для гос-
тей, серед яких було бага-
то молоді, тут організува-
ли наметове містечко.

До речі, незадовго до 
фестивалю археологи гео-
радарами виявили в скле-
пі під Іллінською церквою 
ймовірне поховання геть-
мана Богдана Хмельниць-
кого та його сина Тимо-
ша, яке шукали понад 300 
років. Місцеві краєзнав-
ці провели для всіх охочих 
цікаві подорожі історични-
ми місцями — від Холодно-
го Яру та Мотронинського 
монастиря до Чигирина.

Перед учасниками фес-
тивалю виступали відо-
мі літератори, діячі куль-
тури. Відбулися презен-
тації книжок про анексію 
Криму «Люди «сірої зони» 
та про російсько-україн-
ську війну «Дівчата зріза-
ють коси». Пройшла про-
ща капеланів, які постій-
но перебувають з нашими 
воїнами на передовій, під-
тримують поранених та 
їхні родини. Працювали 
виставки, майстер-класи 
народних умільців і студії 
козацьких бойових мис-
тецтв «Герць».

Цьогоріч фестиваль 
«Холодний Яр» став май-
данчиком, вільним не ли-
ше від алкоголю, а й від 
пластику. «Ми звернули-
ся з проханням до всіх, хто 
приїхав на фестиваль, щоб 
не використовували плас-
тикові пляшки та одно-
разовий посуд. Адже ни-
ні існує багато екологіч-
них замінників. Домовили-
ся з усіма, хто на фестива-
лі пропонував їжу чи каву, 
щоб вони використовува-
ли саме таку тару, яка не 
шкодить довкіллю. А гос-
тям фестивалю, які прихо-
дили зі своїм екопосудом, 
робили знижки», — роз-
повіла голова оргкомітету 
фестивалю Зоя Бойченко.

Екологічній складо-
вій та здоровому спосо-
бу життя присвятили чи-
мало заходів: лекцію про 

шкідливість пасивного ку-
ріння; обмін досвідом, як 
організувати сортування 
сміття; наочну пропаган-
ду переваг здорового духу 
в здоровому тілі.

Традиційно фестиваль 
був безкоштовним для 
учасників, не змінилася 
й ще одна мета заходу — 
благодійний збір коштів 
для допомоги військовим. 
«70—80 відсотків тих, хто 
приїжджає до нас, — це 
учасники бойових дій, во-
лонтери, поранені. Тим па-
че, що саме вони створю-
ють на фестивалі ту непо-
вторну атмосферу щиро-
го спілкування, задля якої 
тут збираються люди з 
усіх куточків», — пояснив 
один з організаторів захо-
ду Олексій Ющенко.

На думку учасників та 
ініціаторів дійства, досяг-
нуто головної його мети — 
сприяння формуванню на-
ціональної свідомості мо-
лоді, її громадянської по-
зиції, готовності захища-
ти територіальну ціліс-
ність України через опа-
нування духовної спадщи-
ни визвольної боротьби по-
встанців Холодноярської 
респуб ліки.

Вінничанам подобається 
муніципальна няня

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. У Вінниці дедалі більше батьків використовують 
можливість державним коштом найняти няню. Це зручно і копійку 
у сімейному бюджеті береже. «У нашому місті вже 32 родини ско-
ристалися державною підтримкою на відшкодування послуг няні 
для дитини віком до трьох років. Цим сім’ям надійшли перші ви-
плати у межах проєкту «Муніципальна няня».

«З першого липня через збільшення прожиткового мінімуму 
підвищиться і виплата на цю послугу, яка зросте до 1699 гри-
вень», — повідомила директор департаменту соціальної політи-
ки міської ради Валентина Войткова. Охочі скористатися послу-
гою звертаються до прозорих офісів міста. Виплачують компен-
сацію щомісячно.

Зазначимо, що проєкт «Муніципальна няня», у межах якого 
батькам відшкодовують витрати на послугу з догляду за дитиною 
до трьох років, запрацював у нашій країні з початку цього року.

Сумчани побачили 
печатку Святослава 
Хороброго

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ. Дещо незвичний екскурс відбувся цими днями в Су-
мах. Кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту іс-
торії України НАН України, ведучий та керівник всеукраїнської кам-
панії «Пам’ять нації» Олександр Алфьоров ознайомив сумчан і гос-
тей міста з унікальною історичною реліквією — оригінальною печат-
кою князя Святослава Хороброго, яка датується 970—971 роками.

З огляду на метал і вагу, а це маленький 12-грамовий шматочок 
свинцю, її вартість мізерна. Натомість з історичної точки зору во-
на неоціненна, адже цією печаткою скріплювали офіційні докумен-
ти, зокрема й міжнародні договори часів Київської Руси Х століття.

Присутні мали змогу дізнатися багато цікавого з історії ство-
рення печатки, якій понад тисячу років. Реліквія гостювала в 
Сумах лише кілька годин, звідки вирушила до інших міст Укра-
їни. Зберігатиметься вона у Державному фонді.На фестивалі було кому розповідати про минулі переможні походи українців 

В Холодному Яру можна було подивитися виставки фото  
і навчитися давнього ремесла

Молодь з цікавістю 
долучалася до традицій 
українського народу
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