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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

МАРОШ ШЕФЧОВИЧ:
	 «Я	закликав	активізувати	

двосторонні	переговори	
між	Україною		

	 і	Росією	до	наступних	
тристоронніх	

переговорів		
у	листопаді.	Впевнений,	є	

можливість	ухвалити	
збалансоване	рішення».

Цифровізація	підвищує	
рівень	інтернету

ЗВ’ЯЗОК. Меморандум із чотирма найбільшими оператора-
ми мобільного зв’язку на реорганізацію радіочастот у діапазоні  
900 МГц підписав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Це дасть змо-
гу забезпечити всю територію України максимальним покриттям 
високоякісного мобільного зв’язку рівня 4G, а також надати ши-
рокосмуговий доступ до інтернету. Оператори отримають конку-
рентні умови, за яких змагатимуться за вищу якість інтернету. «Як 
результат, у компаній з’являться нові можливості для інвестицій та 
розширення набору послуг, а в українців — високоякісний зв’язок 
у селах і на дорогах. Кожен куточок України буде покрито мобіль-
ним зв’язком та інтернетом», — прокоментував Олексій Гончарук. 

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що 
одне із завдань міністерства — до 2022 року 90% населених пунк-
тів України, зокрема найвіддаленіших селищ, забезпечити висо-
коякісним швидкісним інтернетом. Він повідомив, що завдяки ме-
морандуму в березні 2020 року буде переоформлено ліцензії, що 
сприятиме поширенню 4G навіть у маленьких селах.

10 687 грн
становила середня номінальна платня 

штатного працівника у вересні 2019 
року. Це на 18,2% більше, ніж торік

ІНФЕКЦІЙНА ТРИВОГА. Її	лікують	усім	миром,	запобігаючи	
поширенню

В Ужгороді  
не дають розгорітися 
полум’ю дифтерії

Віцепрезидент Єврокомісії про усвідомлення того,  
що до 2020 року слід знайти компроміс у питанні 
транзиту газу до ЄС

3 7
 ОРІЄНТИР

Кремль і Газпром, як завжди, 
намагаються перевернути догори 
дригом  те, що не викликає 
сумнівів у цивілізованому 
переговорному процесі 

ЕНЕРГОБЕЗПЕКА

Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про 
публічні закупівлі» та деяких інших 
законодавчих актів України щодо 
вдосконалення публічних закупівель»
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Для бізнесу важлива передбачуваність
СТВОРЕННЯ УМОВ. Влада	робить	усе	можливе,	щоб	в	українській	історії	з’явився	новий	
інвестиційний	етап	

Наталя ПИСАНА 
для «Урядового кур’єра» 

Відвідини Маріуполя (До-
неччина) для учас-

ті в інвестиційному фору-
мі RE:think. Invest in Ukraine 

Президент Володимир Зелен-
ський розпочав з перевірки 
відремонтованої ділянки тра-
си Н-08 Бориспіль — Дніпро 
— Запоріжжя — Маріуполь. 
Глава держави впевнився в 
якості робіт, проїхавши трохи 

дорогою за кермом автомобі-
ля. Н-08 — головна транспорт-
на артерія, що сполучає вели-
ке портове місто Маріуполь із 
Запорізькою областю, забез-
печує внутрішні транспорт-
ні зв’язки південно-східних 

районів Донеччини. Також це 
один з основних напрямків ру-
ху до зони проведення опера-
ції об’єднаних сил.

130 кілометрів шляху в До-
нецькій і Запорізькій облас-
тях було капітально відремон-

товано за 2,5 місяця. Кошти 
на відновлення траси, що за-
тримувалися роками, як на-
голошують в Офісі Президен-
та, було надано у стислі 
терміни після доручення 
глави держави. 



30 жовтня 2019 року, середа, № 207 www.ukurier.gov.ua 19

оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку 

спеціального судового провадження 
Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, який 

народився 20 липня 1970 року, проживає за адре-
сою: м. Одеса, пров. Економічний, 3, кв. 54, та обви-
нувачений Культа Станіслав Олегович, який народив-
ся 27 січня 1989 року, проживає за адресою: м. Одеса, 
просп. Академіка Глушка, 1, корп. В, кв. 32, відповід-
но до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликають-
ся в судове засідання, яке відбудеться 07.11.2019 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин в залі судових засідань №231 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинувачені.

Cуддя Попревич В. М.

Оголошення
орендодавця — Управління адміністративними будинками Державного управління справами про намір передати в оренду об’єкт державного майна,  

щодо якого надійшла заява

№ п/п Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва,  

юридична адреса, контактний 
телефон)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

Найменування Реєстровий номер майна Місцезнаходження
об’єкта оренди

Загальна 
площа, м2

Вартість майна 
за незалежною 

оцінкою

Максималь-
но можливий 
строк оренди

Мета  
використання

1 Державне 
управління 
справами

21714657, Управління  
адміністративними будинками 
Державного управління  
справами, 01220, м. Київ,
вул. Банкова, 11,
(044) 255-73-52

Нерухоме 
майно — частина 
холу на 1-му  
поверсі нежилого 
будинку

21714657.95.РОФИСО007 м. Київ, 
вул. Банкова, 11 

1 34620,00 2 роки 
11 місяців

Розміщення  
інформаційного 
платіжного  
терміналу

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11, корп. 1, Управління адміністративними будинками 
Державного управління справами, тел. 255-73-52, 255-76-31. Заяви подаються у конверті з написом «Заява про оренду» з зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна».

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебуває обвинувальний акт у кримінально-
му провадженні № 42015000000002821 за обвинуваченням Луцюка П.С. у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв’язку з викладеним суд викликає потерпілих та їх представників у судове засідання, яке відбу-
деться:

06.11.2019 р. о 12:00; 07.11.2019 р. о 10:00; 08.11.2019 р. о 12:00; 18.11.2019 р. о 12:00; 19.11.2019 р. о 
10:00; 20.11.2019 р. о 10:00; 21.11.2019 р. о 14:00; 22.11.2019 р. о 10:00; 25.11.2019 р. о 14:00; 27.11.2019 р. о 
10:00; 28.11.2019 р. о 10:00; 29.11.2019 р. о 10:00., за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський ра-
йонний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого КУНЦЕВСЬКОГО 
Володимира Федосовича (к/п № 22018011000000011), у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче судове за-
сідання та розгляд клопотання про здійснення спеціального судового провадження відбу-
деться 07 листопада 2019 року об 11 годині в приміщенні Святошинського районного суду 
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Суддя С. І. Дячук

Втрачені документи 

на судно «Brig» №6225, 

з бортовим номером 

«ua 5633 KV», видані на ім’я 

Дмитрієв Володимир 

Євгенійович, 

вважати недійсними.

Міністерство освіти і науки України оприлюднює перелік робіт, поданих у 2019 році для 
участі у конкурсі на здобуття у 2020 році щорічної Премії Кабінету Міністрів України за роз-
роблення і впровадження інноваційних технологій, заснованої постановою Кабінету Міні-
стрів України від 1 серпня 2012 р. № 701:

Створення вітчизняного інноваційного комплексу з серійного виробництва та випробу-
вань 30-мм автоматичних гармат, автори: Оліярник Б.О., Чаус В.М., Мойсин В.С., Смулка І.С., 
Чепков І.Б., Лапицький С.В., Кучинський А.В., Павловський І.В., Кузьо І.В.; 

Створення і застосування пересувних лабораторій вимірювальної техніки та впроваджен-
ня інноваційних технологій їх виробництва, автори: Швидкий С.О., Мороз К.С., Покідько С.В., 
Пономаренко О.С., Філістєєв Д.А., Бодак Ю.І., Шуригін О.В., Кудрявцев В.О., Черепков С.Т., 
Кузнецов І.Б.;

Розробка та впровадження інноваційних технологій та обладнання вібраційної дії  
в умовах агропромислового комплексу України, автори: Севостьянов І.В., Солона О.В.,  
Цуркан О.В., Полєвода Ю.А., Купчук І.М.;

Розробка і впровадження інноваційних технологій виготовлення тонкостінних виро-
бів спеціального призначення для машинобудівного комплексу України, автори: Тітов В.А.,  
Чигиринський В.В., Гожій С.П., Мозговий В.Ф., Леготкін Г.І., Кондратюк Е.В., Слєпинін О.Г., 
Балушок К.Б., Баглюк Г.А., Розов Ю.Г.;

Розроблення і впровадження комплексу інноваційних технологій та високотехнологічно-
го обладнання для наукового та технологічного забезпечення зменшення споживання мо-
торних палив, розвитку альтернативних джерел енергії та зменшення шкідливого впливу 
на довкілля автомобільного транспорту в Україні, автори: Редзюк А.М., Дмитриченко М.Ф.,  
Гутаревич Ю.Ф., Устименко В.С., Клименко О.А.;

Інноваційні екоресурсозберігаючі технології оцінки стану і забезпечення корозійної стій-
кості металомістких комплексів та чистоти навколишнього середовища, автори: Бондар О.І., 
Ващенко В.М., Висоцька Л.М., Гузій С.Г., Журавський О.Д., Кущенко І.В., Максимов С.Ю., 
Машков О.А., Плугін А.А., Савенко В.І.;

Розроблення та впровадження у виробництво новітніх оптичних матеріалів та технологій 
прецизійного формоутворення та нанесення високофункціональних покриттів оптичних по-
верхонь для виготовлення високоточних приладів прицілювання, наведення та дистанцій-
ного зондування, автори: Рибак В.В., Гаєвська Л.Р., Овчар М.І., Нечай В.І., Горштейн Б.А.,  
Поздняков Д.В., Панченко Т.В., Литвин П.М., Родічев Ю.М., Колесніченко В.Г.;

Стале підвищення безпеки польотів на підґрунті новаційної розробки та впровадження  
сімейства бортових засобів об’єктивного контролю повітряних суден державної авіації  
України, автори: Дробінов В.П., Яцко Л.Д., Даценко К.Й., Михайленко О.А., Мацюк Д.М.,  
Башинський В.Г., Телевний І.В., Ратушний С.В., Ковтонюк І.Б., Аніпко О.Б.;

Довідниково-аналітичний програмний комплекс «Довідник небезпечних речовин», авто-
ри: Биченко А.О., Нуянзін В.М., Пустовіт М.О., Удовенко М.Ю.;

Розроблення і впровадження програмно-технічних засобів для діагностики хвороб 
серця і судин та конт ролю процесу реабілітації у клінічних та польових умовах, автори:  
Будник М.М., Дегтярук В.І., Прімін М.А., Чайковський І.А., Гибало Р.В., Левшова З.В.,  
Мясников Г.В., Софієнко С.В., Лутай М.І., Стеблюк В.В.;

Сучасні методи діагностики та лікування радіаційно індукованого раку щитоподіб-
ної залози (наслідки аварії на Чорнобильській АЕС), автори: Тронько М.Д., Богданова Т.І.,  
Коваленко А.Є., Кваченюк А.М., Болгов М.Ю., Зурнаджи Л.Ю., Омельчук О.В., Люткевич О.В., 
Зелінська Г.В., Гулеватий С.В.;

Композитні нанопрепарати для корекції відтворювальної функції тварин, автори:  
Гевкан І.І., Штапенко О.В., Сливчук Ю.І., Шаран М.М., Корнят С.Б., Яремчук І.М.;

Нові технології підготовки води для використання її сільським населенням та підприєм-
ствами агропромислового комплексу, автори: Хоружий П.Д., Мацелюк Є.М., Чарний Д.В., 
Ковальчук В.А., Прокопов В.О., Хомутецька Т.П.;

Новітні біотехнології вирощування сільськогосподарських культур за умови зміни фіто-
санітарного стану полів, автори: Петриченко В.Ф., Патика В.П., Пасічник Л.А., Кляченко О.Л., 
Корнійчук О.В., Іващук П.В., Томашук О.В.;

Розроблення і впровадження дієтичних добавок-апіфітокомпозицій для застосування за 
фізичних навантажень, в період реабілітації та здорового харчування, автори: Гладій М.В., 
Давидова Г.І., Гоцька С.М.;

Інноваційна технологія створення препаратів на основі живих бактерій для отриман-
ня якісних та безпечних м’ясних продуктів, автори: Сичевський М.П., Даниленко С.Г.,  
Потемська О.І., Жукорський О.М., Волощук В.М., Семенов С.О., Ничик С.А., Козловська Г.В.;

Інноваційні методи анестезіологічного забезпечення під час кардіохірургічних втручань, 
автори: Лоскутов О.А., Дружина О.М., Дзюба Д.О.;

Система діагностики, прогнозування перебігу та лікування серцево-судинних, поєд-
наних з ендокринними, захворювань та ожирінням, автори: Капустник В.А., Кравчун П.Г.,  
Кадикова О.І., Шелест Б.О.

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними

 засобами ведення Єдиного реєстру
 з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання)
20197244159 

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

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 метою виявлення, збирання та врахування зау-
важень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Планована діяльність полягає в розробці Центральної ділянки Ду-

брівського родовища лужних каолінів як окремого об’єкта надроко-
ристування в Баранівському районі Житомирської області.

Корисною копалиною є первинні каоліни мезо-кайнозойського ві-
ку каолініт-гідрослюдистої зони, придатні як каолін-сирець, як сиро-
вина для польовошпатових концентратів та для виробництва в суміші 
із збагаченим каоліном та бентонітом фарфорово-фаянсової маси.

Розкривні породи на родовищі представлені ґрунтово-рослинним 
шаром алювіальними пісками і флювіогляціальними суглинками та 
супісками неоплейстоцену, неогеновими глинами і базальним піща-
но-уламковим горизонтом та некондиційними гідрослюдистими ка-
олінами гнейсів.

Гідрогеологічні умови родовища прості і сприятливі для його роз-
робки відкритим способом. Розкривні роботи здійснюватимуться 
комбінованою системою розробки із застосуванням крокуючих екс-
каваторів, гідравлічних екскаваторів та автосамоскидів.

Родючий шар ґрунту планується знімати та складати окремо і ви-
користовувати для проведення рекультивації.

Після відпрацювання корисної копалини передбачається рекуль-
тивація земель, порушених внаслідок проведення видобувних робіт.

Центральна ділянка Дубрівського родовища лужних каолінів роз-
ташована на відстані близько 100 м на південь від с. Дубрівка Ба-
ранівського району Житомирської області. Строк забезпеченості під-
приємства запасами 23,3 року. 

Розробка лужних каолінів планується в межах ділянки надр пло-
щею 47,6 га.

 (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 «КЕРАМ ГРУП», код 

ЄДРПОУ 42312930, місцезнаходження юридичної особи: 01024,  
м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 7, оф. 26. Контактний телефон:  
+38 (063) 637-65-45.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище,  
ім’я та по батькові фізичної 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 мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце  
провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса),  

контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громад-
ського обговорення.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, відділ оцін-
ки впливу на довкілля, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89, Шимкус Марина 
Олександрівна, m.shimkus@menr.gov.ua

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону  
та контактна особа)

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

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування над-
рами, що видається Державною службою геології та надр України

 (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 офіційно-
го опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошен-
ня) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом госпо-
дарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на 
довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громад-
ських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Про-
позиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Громадські слухання відбудуться: 
22 листопада о 13:00 на третьому поверсі в приміщенні велико-

го залу Баранівської районної ради за адресою: 12701, Житомирська 
область, м. Баранівка, вулиця Соборна, 12. 

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

Міністерство енергетики та захисту довкілля України,
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 

m.shimkus@menr.gov.ua, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89, 
Шимкус Марина Олександрівна

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

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений терито-
ріальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та стро-
ки надання зауваженьі пропозицій.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України,
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 

m.shimkus@menr.gov.ua, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-20-89, 
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

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість мо-
же ознайомитися з ними. 

В робочі години з 30.10.2019 року в приміщенні Баранівської ра-
йонної ради за адресою: 12701, Житомирська область, м. Баранівка, 
вулиця Соборна, 12. Контактна особа — Кравчук Тетяна Василівна 
(заступник голови ради), тел.: +380676091982.

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

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: GL3N013031,  
GL18N013032-GL18N013033

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:

18.11.2019

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/ 
45260-asset-sell-id-222217

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська у складі головуючого 
судді Татарчук Л. О., суддів Марущак C. Л. та карягіної Н. О. здійснюється спеці-
альне судове провадження № 200/4308/17 щодо обвинувального акта, складе-
ного за результатами спеціального досудового розслідування обставин кримі-
нального провадження № 22014040000000088 відносно Степаненка Романа Іго-
ровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаному кримінальному проваджен-
ню призначено до розгляду на 05 листопада 2019 року о 08.30 годині за адре-
сою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 57, в яке викликається Степаненко 
Роман Ігорович, 31.08.1984 року народження, зареєстрований: АР Крим, м. Фе-
одосія, вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, останні відомі адреси мешкання: Донецька 
область, м. Горлівка, вул. Капітана Остапенка, буд. 36, кв. 84; м. Дніпро, вул. Ге-
роїв Сталінграда, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не може з’явитися 
у судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про неможли-
вість з’явлення та про поважні причини неявки.

Після опублікування оголошення у пресі обвинувачений вважається повідо-
мленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого 
справу буде розглянуто за його відсутності.

ШАНОВНІ МЕШкАНЦІ смт ПАВЛИШ
А ТАкОЖ ПОТЕНЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ!

Повідомляємо про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проекту «Генерального плану території смт Павлиш Онуфріїв-
ського району Кіровоградської області»

Процедура громадського обговорення: відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону 
України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту державного плануван-
ня починається з дня оприлюднення такої заяви в засобах масової інформації.

Строк громадського обговорення заяви — 15 (п’ятнадцять) днів з дня даної пу-
блікації.

Ознайомитись із заявою можна в приміщенні  Павлиської селищної ради. У ви-
значений термін просимо залишити ваші зауваження та пропозиції для подальшо-
го їх врахування.

За організацію розгляду пропозицій відповідальний Павлиський селищний го-
лова.

Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються в адмінбудівлі 
селищної ради за адресою: селище Павлиш, вулиця Сухомлинського, 6.

Павлиська селищна рада
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 жОвТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1 -6 +1 +6 Черкаська -1 -6 +1 +6

Житомирська -1-6 +1 +6 Кіровоградська 0 -5 +2 +7
Чернігівська -2 -7 0 +5 Полтавська -2 -7 0 +5
Сумська -2 -7 0 +5 Дніпропетровська 0 -5 +2 +7
Закарпатська -2 +3 +5 +10 Одеська 0 +5 +5 +10
Рівненська -1 -6 +2 +7 Миколаївська -2 +3 +4 +9
Львівська 0 -5 +3 +8 Херсонська -2 +3 +4 +9
Івано-Франківська -1 -6 +2 +7 Запорізька +2 -3 +3 +8
Волинська 0 -5 +3..8 Харківська -2 -7 0 +5
Хмельницька -1 -6 +2 +7 Донецька -1 -6 +1 +6
Чернівецька 0 -5 +3 +8 Луганська -2 -7 0 +5
Тернопільська -1 -6 +2 +7 Крим 0 +5 +4 +9
Вінницька 0 -5 +2 +7 Київ -2 -4  +4 +6

Укргiдрометцентр

Юні рятувальники 
Луганщини 
вдосконалювали 
навички

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

ШКОЛА БЕЗПЕКИ. 
в обласному зборі-зма-
ганні юних рятувальників 
«Школа безпеки» взяли 
участь шість команд. Усі 
учасники вдало проде-
монстрували вміння, а та-
кож здобули навички по-
ведінки на дистанціях «у 
зоні пожежі», «в зоні хі-
мічного або радіаційно-
го забруднення» та у кон-
курсі «Надання першої 
допомоги». У загальному 
заліку перемогла коман-
да Сєверодонецької ЗОШ 
№18, але цінний досвід 
отримали майже усі учас-
ники змагань. Особли-
вий захват у підлітків ви-
кликав показовий виступ 
збірної команди Луган-
ської області з пожежно-
прикладного спорту та 
виставка пожежної техні-
ки, піротехнічних засобів і 
муляжів для напрацюван-
ня навичок реанімації по-
терпілого.

За словами заступника 
начальника головного управління із запобігання надзвичайним си-
туаціям Головного управління ДСНС України у Луганській області 
Сергія журба, обласний збір-змагання юних рятувальників прове-
ли задля підготовки молоді до дій у надзвичайних ситуаціях і  фор-
мування й розвитку в дітей і підлітків життєвих навичок щодо вижи-
вання в екстремальних ситуаціях. Із таким завданням, вважають 
організатори заходу, підлітки успішно впоралися.

Про пам’ятні місця Маріуполя  
розповість Микола Гоголь

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

КОЛОРИТНИЙ ЕКСКУРСО-
ВОД. У Маріуполі для гостей 
чи місцевих жителів віртуальні 
екскурсії тутешніми пам’ятними 
місцями невдовзі проводитиме 
дуже колоритний віртуальний 
гід — письменник Микола Го-

голь. Автора «Тараса Бульби», 
«Ревізора», «Мертвих душ» ви-
рішили залучити до корисної 
справи у мобільному додатку 
Turistl. Завантаживши програ-
му, всі охочі зможуть відкри-
ти в ній карту Маріуполя й по-
бачити та почути анімованого 
письменника, який розповість 
про історію міста й популярні 

туристські об’єкти російською 
й англійською мовами (готують 
український варіант екскурсії). 
Нині маріупольська версія пе-
ребуває на стадії розроблен-
ня, але вже в недалекому май-
бутньому Микола Гоголь про-
водитиме віртуальні екскур-
сії. Маріуполь поповнив спи-
сок українських міст — учасни-

ків спільного соціального про-
єкту Turistl, який об’єднав Київ 
та обласні центри Дніпро, За-
поріжжя, Одесу, Львів, Харків. 
Ще одна мета  програми — на-
магання привернути увагу до 
використання сучасних техно-
логій і створити цікаві інтерак-
тивні пам’ятки для різних міст 
України.   

Реконструкція змінила стадіон у Хусті

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр» 

СТАРТИ. У місті Хуст на 
Закарпатті відбулося вели-
ке спортивне свято — тут 
відкрили реконструйований 
спортивний стадіон «Карпа-
ти». вітання хустянам пере-
дав Президент України воло-
димир Зеленський. Його на 
урочистому відкритті докорін-
но оновленої споруди зачитав 
голова обл держадміністрації 
Ігор Бондаренко: «Без сумні-
ву, здоров’я нації закладаєть-
ся фізичною культурою та фі-
зичним вихованням, а спор-
тивні досягнення свідчать про 
силу та могутність нашої дер-
жави. Саме тому в зоні постій-
ної уваги держави є об’єкти 
спортивної ін фраструктури. 
відкриття цього чудового ста-
діону є яскравим прикладом 
співпраці органів виконавчої 
влади та місцевого самовря-
дування на благо закарпат-
ців».

На стадіоні, якого не онов-
лювали із 1970-х років, те-
пер є нове запасне футболь-
не поле, легкоатлетичні біго-
ві доріжки, три волейбольні та 
гандбольний майданчики. Тут 
було модернізовано трибуни, 
відремонтовано адмінбудів-

лю, встановлено велике елек-
тронне табло й сучасне освіт-
лення, зведено огорожу. Піс-
ля цих змін спортивна спо-
руда стала однією з найкра-
щих арен у західних областях 
України, на якій можна прово-

дити змагання міжнародного 
рівня.

Цього дня щирі подяки 
приймали будівельники, які 
долучилися до справи. Гля-
дачі стали свідками ціка-
вого товариського поєдин-

ку між ветеранами футболь-
них команд «Хуст» і київсько-
го «Динамо». А ще захопле-
но аплодували на концерті, з 
яким виступили народний ар-
тист України Павло Зібров та 
Дзідзьо.

Летіли гагари над Хмелевом
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ФАУНА. Рідкісний випа-
док зафіксовано цими днями 
на території села Хмелів Ро-
менського району на Сумщи-
ні, про який на сторінці у фей-
сбуці повідомив один з оче-

видців володимир Литовка.  
жителі села були вкрай зди-
вовані, коли побачили незвич-
них для тутешньої місцевості 
гагар чорношиїх, які безсило 
лежали на землі. З’ясувалося, 
що під час перельоту до Чор-
ного моря вони втратили орі-
єнтири і впали додолу.  Цим 

зацікавилися науковці-орні-
тологи й активісти із всеу-
країнського товариства охо-
рони птахів. За їхніми припу-
щеннями, гагари, які в тумані 
орієнтуються за магнітним по-
люсом Землі, в міграційному 
пташиному коридорі збили-
ся з курсу, оскільки того дня 

була сильна магнітна буря.  Ці 
птахи здатні здійматися у по-
вітря лише з водної гладіні, 
що значно ускладнило ситуа-
цію. Тож місцеві жителі шви-
денько взялися рятувати рід-
кісних червонокнижних пта-
хів, доставивши до місцевого 
ставка 19 особин. 

Під час обласного  
збору-змагання юних 
рятувальників «Школа безпеки» 
учасники продемонстрували 
вміння в конкурсі  
«Надання першої допомоги»

Діти разом із ветеранами футбольних команд «Хуст» і київського «Динамо» опробували нове поле
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