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документи
Срібнянська 7425155100 смт Срібне Срібнянська  

Васьковецька 
Горобіївська  
Гриціївська  
Гурбинська  
Дігтярівська  

Калюжинська  
Карпилівська  
Олексинська  
Подільська  
Савинська  

Сокиринська  
Харитонівська 

Срібнянський район

Талалаївська 7425355100 смт Талалаївка Талалаївська  
Березівська 
Болотницька 
Корінецька  

Красноколядинська  
Липівська  
Понорська  

Поповичківська 
Рябухівська 

Староталалаївська 
Українська 
Харківська 
Чернецька 

Юрківцівська

Талалаївський район

Гончарівська 7425555200 смт Гончарівське Гончарівська 
Боровиківська 

Жеведська 
Максимівська (Козелецький район) 

Слабинська 
Смолинська

Чернігівський район

Іванівська 7425582801 с. Іванівка Іванівська 
Анисівська 
Будинська 

Красненська 
Ладинська 
Пісківська 
Слобідська

—»—

Киїнська 7425583401 с. Киїнка Киїнська 
Трисвятськослобідська  

Шестовицька

—»—

Киселівська 7425583501 с. Киселівка Киселівська 
Боромиківська 
Вознесенська 
Петрушинська 

Терехівська

—»—

Михайло-Коцю-
бинська

7425555400 смт Михайло-Коцю-
бинське

Михайло-Коцюбинська 
Андріївська 

Ведильцівська 
Дніпровська 

Жукотківська 
Кархівська 
Ковпитська 

Левковицька 
Мньовська 
Пакульська 
Пльохівська 

Шибиринівська

—»—

Новобілоуська 7425585501 с. Новий Білоус Новобілоуська 
Довжицька 
Кувечицька 

Мохнатинська  
Редьківська 
Роїщенська 
Рудківська 

Старобілоуська 
Халявинська 
Хмільницька

Чернігівський район

Олишівська 7425555700 смт Олишівка Олишівська  
Серединська 

Смолянська (Куликівський район)

—»—

Седнівська 742555600 смт Седнів Седнівська 
Черниська 

Макишинська (Городнянський район) 
Великодирчинська (Городнянський 

район)

—»—

Ніжинська 7410400000 м. Ніжин Ніжинська  
Кунашівська 

Переяслівська

м. Ніжин

Новгород-Сівер-
ська

7410500000 м. Новгород-Сівер-
ський

Новгород-Сіверська 
Биринська 

Блистівська 
Будо-Вороб’ївська 

Бучківська 
Вороб’ївська 
Горбівська 
Грем’яцька 

Дігтярівська 
Кам’янсько-Слобідська 

Ковпинська 
Команська 

Кудлаївська 
Ларинівська 

Лісконогівська 
Мамекинська 

Михальчино-Слобідська 
Об’єднанська 

Орлівська 
Печенюгівська 

Попівська 
Смяцька 
Троїцька 

Чайкинська 
Шептаківська

м. Новгород-Сіверський

Прилуцька 7410700000 м. Прилуки Прилуцька м. Прилуки

Чернігівська 7410100000 м. Чернігів Чернігівська м. Чернігів

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 13 травня 2020 р. № 564-р
ПЕРЕЛІК 

розпоряджень Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 899 «Про затвердження перспективного плану форму-

вання територій громад Чернігівської області» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2379).
2. Пункт 2 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 4 грудня 2015 р. № 1281 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 99, ст. 3391).
3. Пункт 1 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 23 грудня 2015 р. № 1345 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 1, ст. 20).
4. Пункт 1 змін, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 899 і від 8 вересня  

2015 р. № 1029, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 57 (Офіційний вісник України,  
2017 р., № 13, ст. 376).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 555 «Про внесення змін до перспективного плану форму-
вання територій громад Чернігівської області» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 69, ст. 2085).

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 р. № 329 «Про внесення змін до перспективного плану фор-
мування територій громад Чернігівської області» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1515).

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 751 «Про внесення змін до перспективного плану фор-
мування територій громад Чернігівської області» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 84, ст. 2773).

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1321 «Про внесення змін до перспективного плану фор-
мування територій громад Чернігівської області» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 89).

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська викликає як 
обвинуваченого Барабанюка Андрія Михайловича, 14.11.1973 
року народження, зареєстрованого за адресою: Дніпропетров-
ська область, м. Покров (Орджонікідзе), вул. Центральна (Ка-
лініна), 33, кв. 30, у підготовче судове засідання по кримі-
нальному провадженню №42013040000000229 від 21.10.2013 
(справа №200/9053/17, провадження №1-кп/0203/619/2020) 
за обвинувальним актом складеним за результатами спеці-
ального досудового розслідування, яке відбудеться о 17 го-
дині 00 хвилин 22 червня 2020 року за адресою: м. Дніпро,  
пр. ім. Пушкіна, 29, каб. 11, зал №12.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК України з моменту опу-
блікування повістки про виклик у засобах масової інформа-
ції загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом. У ра-
зі неявки обвинуваченого судовий розгляд справи може здій-
снюватися за його відсутності.

Суддя О. О. Смольняков

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТОРГОВИЙ ДІМ «СХІДНИЙ», код ЄДРПОУ 35829075  
(далі Товариство) повідомляє, що 10.06.2020 учасни-
ком Товариства прийнято рішення про припинення ді-
яльності Товариства шляхом його ліквідації у добро-
вільному порядку відповідно до чинного законодав-
ства України.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій фор-
мі потягом двох місяців з дня оприлюднення повідо-
млення про рішення Учасника щодо припинення Това-
риства шляхом ліквідації на порталі електронних сер-
вісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції 
України в Порядку надання відомостей з Єдиного дер-
жавного реєстру. Заявлення кредиторами вимог при-
ймаються у письмовій формі за місцезнаходженням 
Товариства: 01032, місто Київ, провулок Чеслава Бє-
лінського, будинок 10.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Марченку Денису Сергійовичу, 26.06.1983 р.н., який зареєстрований за адресою: Доне-

цька область, м. Мар’їнка, вул. Садова, буд. 15, на підставі ст.ст. 133, 135, 136, 138, 139 КПК України, Вам 
необхідно з’явитися 18.06.2020 в період часу з 09:00 до 15:00 до каб. № 309 слідчого відділу 2 управлін-
ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління Служби безпеки України в До-
нецькій та Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС Фесенка Станіслава Сергійовича, за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження, а також вручення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового роз-
слідування по кримінальному провадженню № 22017050000000131, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань 31.03.2017, за ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27,  
ч. 2 ст. 263-1 КК України, як підозрюваному.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дудіна Миколу Миколайовича, 28.10.1991 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, по обвинувальному ак-
ту, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016220000001040 від 24.11.2016 року, справа  
№ 644/6463/17-к, провадження № 1-кп/644/341/20, в підготовче судове засідання, призначене на 17 червня  
2020 року об 11 годині 15 хвилин, головуючий суддя Горчакова О. І. Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні суду за адресою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 18 (корпус №2 суду), зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута без участі Дудіна Миколи Миколайовича.

Розшукуються спадкоємці ЗУЄВА ДМИТРА ДМИТРОВИЧА, 1939 року народження, померлого 22 листопада 

2019 року. Звертатися в місячний термін з дня публікації до приватного нотаріуса Харківського міського нотарі-

ального округу Харківської області Лук’янової Олени Борисівни за адресою: місто Харків, вулиця Гвардійців-Ши-

ронінців, будинок № 29-А, телефон: (057) 710-33-31.

Розшукуються спадкоємці БИКОВА ГРИГОРІЯ ДАВИДОВИЧА, 1928 ро-

ку народження, померлого 05 листопада 2019 року. Звертатися в місяч-

ний термін з дня публікації до приватного нотаріуса Харківського місько-

го нотаріального округу Харківської області Лук’янової Олени Борисівни 

за адресою: місто Харків, вулиця Гвардійців-Широнінців, будинок № 29-А, 

телефон: (057) 710-33-31.

Громадянка Бажанюк Н. М. 
(1947 р.н.), просимо вивезти свої 
меблі за адресою: вул. Кубанської 
України, буд. 39а, кв. 3 (згідно з рі-
шенням Деснянського суду м. Киє-
ва) у зв’язку з закінченням схорон-
ності арештованого майна.

Правління ЖБК «Будівельник-6»

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2020 р. № 635-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 15 вересня 2019 р. № 790
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2019 р. № 790 «Про тимчасове 

покладення виконання обов’язків державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля України на Томахіна М. Л.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2020 р. № 636-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання  
обов’язків державного секретаря Міністерства  

енергетики України на Пержинську С. Л.
Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного секретаря Міністерства енергетики України, вико-

нання обов’язків державного секретаря Міністерства енергетики України на директора департаменту внутрішнього аудиту зазна-
ченого Міністерства Пержинську Світлану Леонідівну.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 10 червня 2020 р. № 640-р 
Київ

Про призначення Кузьменкова О. О.  
першим заступником Голови Державного  

агентства водних ресурсів України 
Призначити Кузьменкова Олексія Олександровича першим заступником Голови Державного агентства водних ресурсів Украї-

ни з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків на зазначеній посаді строком на п’ять років з урахуванням ча-
су призначення на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 609 з оплатою праці від-
повідно до законодавства.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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оголошення

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

_____________________________________ 
(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)

_____________________________________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності 
(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЧІПСИ ЛЮКС» 

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

_________________________(код ЄДРПОУ 36832644)_____________ 
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) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її 
впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

07353, Київська область, Вишгородський район, с. Старі Петрівці,  
вул. Польова, 1, тел. (044)393-51-00.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності  
фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), 

контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*
Планована діяльність, її характеристика. 
Продовження видобування питних підземних вод з Київського ро-

довища, що розташоване на південно-західній частині с. Старі Петрів-
ці Вишгородського району Київської області для виробничих та госпо-
дарсько-питних потреб підприємства.

Водозабір представлений свердловинами № 1, № 2, № 3, № 4, що 
розташовані на території підприємства, на відстані 115-230 м одна від 
одної.

Свердловини Київського родовища водозабору ТОВ «ЧІПСИ ЛЮКС» 
пробурені протягом 1990-2008 рр.

Свердловини № 1, № 2, № 3, № 4 обладнані на водоносний комплекс у 
відкладах іваницької світи середньої та верхньої юри і загорівської, жу-
равинської, бурімської світ нижньої та верхньої крейди- сеноман-кело-
вейський водоносний комплекс. Глибина свердловин коливається від  
170,0 м до 180,0 м.

Усі свердловини обладнані насосами типу ЕЦВ. Облік води для сверд-
ловин здійснюється за допомогою лічильників SKM 1 V1 Du80 (сква-
жина №2), SKM 1 V3 Du80 (скважини №1, №3), SKM 1 V1 Du50 (сква-
жина №4). Дебіти свердловини №1 – 25,0 м3/год, №2 — 25,0 м3/год,  
№3 — 25,0 м3/год та №4 — 25,0 м3/год.

Експлуатація родовища продовжується наявним фондом обладнан-
ня в межах під-рахованих та затверджених протоколом ДКЗ №3581 від 
09.06.2016 р запасів води.

Технічна альтернатива 1: 
У якості технічної альтернативи розглядається варіант встановлен-

ня насосного устаткування іноземного виробництва марок YSP SS 
6010/10, яке забезпечує видобування питних підземних вод у межах 
підрахованих та затверджених запасів.

Технічна альтернатива 2:
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-

нативи
Місце провадження планованої діяльності: 
Планована діяльність здійснюється на території підприємства в 

межах Київського родовища, що розташоване на південно-західній 
частині с. Старі Петрівці Вишгородського району Київської області.

Територіальна альтернатива 1, 2.
Підприємством ТОВ «Чіпси Люкс» проведена геолого-економічна 

оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод Київського родо-
вища водозабору ТОВ «Чіпси Люкс» в с. Старі Петрівці Вишгородсько-
го району Київської області. Експлуатаційні запаси родовища затвер-
джені протоколом ДКЗ України №3581 від 09.06.2016 р.

Територіальні альтернативи не розглядаються, оскільки об’єкт пла-
нованої діяльності існуючий.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив від планованої діяльності носить по-

зитивний характер.
Видобування підземних вод забезпечує можливість їх використання 

для задоволення питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб 
підприємства, а також умови безперервного виробництва.

Також важливим із соціально-економічних факторів є можливість 
поповнення місцевого бюджету, зарахування рентної плати за корис-
тування надрами в Державний бюджет України, забезпечення робочих 
місць, а також забезпечення працівників питною водою.

5. Загальні  технічні характеристики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва то-
що)

ТОВ «ЧІПСИ ЛЮКС» має на балансі чотири експлуатаційних сверд-
ловин. Свердловини пробурені на глибину 170,0-180,0 м. Дебіти сверд-
ловин становлять по 25 м3/добу. Експлуатаційні запаси питних підзем-
них вод за категоріями В+С1 становлять 1812 м3/добу, в тому числі по 
категорії В — 607 м3/добу, по категорії С1 — 1205 м3/добу. 

Відповідно дозволу на спеціальне водокористування погодже-
но видобуток підземних вод у кількості 454,301 тис. м3/рік або  
1 803,978 м3/добу. 

За хімічним складом оцінені питні підземні води сеноман-келовей-
ського водоносного комплексу — гідрокарбонатні магнієво-кальціє-
ві з мінералізацією 0,3-0,5 г/дм3; Води відповідають вимогам ДСанПіН 
2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для спожи-
вання людиною».

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтер-
нативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, 
містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих норматив-
них документів:

- по забрудненню атмосферного повітря — значення гранично до-
пустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферно-
му повітрі;

- по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація 
згідно чинного законодавства України;

- по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично до-
пустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність ін-
тенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих 
вод;

- по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового на-
вантаження;

- дотримання меж землевідведення;
- дотримання меж санітарно-захисних зон;
- дотримання меж зон санітарної охорони (ЗСО);
- дотримання правил пожежної безпеки.
Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами:
Планованою діяльністю не передбачається проведення заходів з 

еколого-інженерної підготовки, оскільки планована діяльність стосу-
ється існуючого об’єкта.

Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на 

довкілля розглядатимуться для наступних компонентів:
- клімат і мікроклімат — процес питних підземних вод не є діяльніс-

тю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парни-
ковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат в прилеглій місцевості;

- повітряне середовище — видобування питних підземних вод не 
має постійних джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне 
повітря;

- геологічне середовище — вплив на геологічне середовище обмеж-
ується площею родовища та глибиною видобування вод;

- водне середовище — експлуатація свердловини може призвести 
до незначного зниження рівнів підземних вод водоносного комплексу. 
У зв’язку з чим, необхідно вести фактичний облік відбору підземних 
вод, дотримуватися режиму санітарної охорони підземних вод від за-
бруднення, видобуток підземних вод не повинен перевищувати вели-
чини експлуатаційного дебіту. Забір води має здійснюватися в затвер-
джених нормативах. Загалом, не прогнозується порушення загального 
гідродинамічного стану підземних вод;

- ґрунти — утворення відходів, та подальше поводження з ними;
- природно-заповідний фонд — в межах родовища території та 

об’єкти природно-заповідного фонду відсутні;
- рослинний та тваринний світ — вплив відсутній;
- навколишнє соціальне середовище — вплив на місцеву економіку 

(забезпечення потреб промисловості, створення нових робочих місць 
для населення, відрахування податків до місцевого бюджету);

- навколишнє техногенне середовище — пам’ятки архітектури, істо-
рії і культури, зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи 
техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Альтернатива не розглядається.
Щодо територіальної альтернативи 1, 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються. 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої катего-

рії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповід-
ний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля»)

Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкіл-
ля, п.п.3 п. 3 ст. 3 (видобування корисних копалин, крім корисних копа-
лин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи зем-
лекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок) та п.п.13 п. 3 
ст. 3 (водозабір підземних вод, що перевищує 300 м3/добу).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскор-

донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених 
держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля немає.

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

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст. 6 Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 трав-
ня 2017 року.

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

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

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

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

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обго-
ворення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розглядууповноваженим органом поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 ро-
бочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які за-
уваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Деталь-
ніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні і про-
позиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на до-
вкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це зна-
чно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і про-
позицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони 
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та пе-
редані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підпи-
сом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження планова-

ної діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля»)
що видається Міністерством енергетики та захисту довкілля України 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсила-
ти до

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

Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної  
оцінки, тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64   

e-mail: gladun@menr.gov.ua. контактна особа: Гладун Євгеній  
Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер 

телефону та контактна особа)
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ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ гроза

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +14 +19 +23 +28 Черкаська +14 +19 +23 +28
Житомирська +13 +18 +21 +26 Кіровоградська +14 +19 +23 +28
Чернігівська +14 +19 +23 +28 Полтавська +15 +20 +24 +29
Сумська +14 +19 +24 +29 Дніпропетровська +15 +20 +24 +29
Закарпатська +12 +17 +22 +27 Одеська +14 +19 +22 +27
Рівненська +12 +17 +20 +25 Миколаївська +14 +19 +23 +28
Львівська +12 +17 +20 +25 Херсонська +15 +20 +24 +29
Івано-Франківська +11 +16 +19 +24 Запорізька +14 +19 +24 +29
Волинська +12 +17 +20 +25 Харківська +15 +20 +26 +31
Хмельницька +12 +17 +21 +26 Донецька +15 +20 +25 +30
Чернівецька +13 +18 +21 +26 Луганська +15 +20 +26 +31
Тернопільська +12 +17 +20 +25 Крим +13 +18 +22 +27
Вінницька +14 +19 +23 +28 Київ +17 +19 +24 +26

Укргiдрометцентр

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аукціон з реалізації майна платника по-

датків, що перебуває в податковій заставі ГУ ДПС у Житомирській області та знаходиться на балансі ПАТ 

«НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКРЕМБУД», код ЄДРПОУ 03330123, а саме:

Лот № 143/20: Колісний транспортний засіб, самоскид С, ЗІЛ  ММЗ 45021 реєстраційний номер 0019 

ЖИУ 1982 р. в. Стартова ціна —11347,50 грн., без ПДВ. 

Лот № 144/20: Обладнання бетонозмішувач СБ-141. Стартова ціна —1227,19 грн., без ПДВ. 

Місцезнаходження майна: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, 18.

Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел. (068)916-51-14. Аукціон проводити-

меться 30.06.2020 року о 15:00 год. в м. Києві, пров. Виноградний, буд. 4 оф. 41. Для участі в аукціоні не-

обхідно подати заявку до ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згідно з Правилами біржо-

вої торгівлі, за адресою: м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4 оф. 41. Сплатити платежі згідно з Правилами 

біржової торгівлі на п/р UA363808050000000026004624349 в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві,  

МФО 380805, одержувач — ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, гарантійний внесок-10 % від стартової 

ціни лота та реєстраційний збір-17 грн. (за кожен лот окремо). Прийняття заяв про участь в аукціоні за-

кінчується за один робочий день до початку його проведення.

Повідомлення
про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту  

документа державного планування – «Генеральний план села  
Городище-Пустоварівське Володарського району Київської області»

1. Повна назва документа державного планування:
Проект «Генеральний план села Городище-Пустоварівське Володарського 

району Київської області»
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державно-

го планування:
Городище-Пустоварівська сільська рада.
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) Дата початку та строки здійснення процедури — відповідно до ст.12 За-

кону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення зві-
ту зі стратегічної екологічної оцінки детального плану території, розпочато з 
дня його оприлюднення, а саме з 12 червня 2020 р. у приміщенні Городище-
Пустоварівської сільської ради та триватиме до 12 липня 2020 року.

б) Способи участі громадськості — громадськість в межах строку громад-
ського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в елек-
тронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної 
оцінки. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого стро-
ку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгля-
ду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє.

в) Зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку та 
проекту документу державного планування — «Генеральний план села Го-
родище-Пустоварівське Володарського району Київської області» подають-
ся до Городище-Пустоварівської сільської ради за адресою: 09310, Київська 
обл., Володарський р-н, с. Городище-Пустоварівське, вул. Центральна, 57 
e-mail:yaremenko.v68@ukr.net

г) З проектом ДДП та Звітом про стратегічну екологічну оцінку можна озна-
йомитись у приміщенні Городище-Пустоварівської сільської ради за адресою: 
09310, Київська обл., Володарський р-н, с. Городище-Пустоварівське, вул.Цен-
тральна, 57

д) Немає потреби у транскордонних консультаціях щодо проекту докумен-
ту державного планування.

Відповідальна особа — Гончарук Олександр Анатолійович (09310, Київська 
обл.,   Володарський р-н., с. Городище-Пустоварівське, вул. Центральна, 57) 
e-mail: yaremenko.v68@ukr.net

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів з дня публікації.

Шевченківський районний суд м. Ки-

єва викликає Каніщі Вікторію Валеріївну, 

20.11.1969 року народження як обвинуваче-

ну в судове засідання по кримінальному про-

вадженню №420 151 103 30000017, внесе-

ному до ЄРДР 13.03.2015 року за обвинува-

ченням Каніщі Вікторії Валеріївни у вчинен-

ні кримінального правопорушення, перед-

баченого ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 

КК України, яке призначено на 13 год. 00 хв.  

25 червня 2020 року.

Здійснювати спеціальне судове прова-

дження стосовно обвинуваченої Каніщі Ві-

кторії Валеріївни у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 

5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Суддя О.В. Мєлєшак

Оголошення щодо скасування  

довіреностей ТОВ «Цемент».

ТОВ «Цемент» (код ЄДРПОУ 31519010) 
повідомляє, що відповідно до наказу ТОВ 
«Цемент» №77 від 10.06.2020 року були ска-
совані всі довіреності, видані на ім’я Тичин-
ського Дмитра Валерійовича на представни-
цтво інтересів ТОВ «Цемент», код ЄДРПОУ 
31519010, 65055, м. Одеса, вул. Хуторська, 
70. Повноваження Тичинського Дмитра  
Валерійовича за всіма довіреностями, ви-
даними ТОВ «Цемент», є недійсними з 
10.06.2020 року.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аукціон з реалізації майна платника по-

датків, що перебуває в податковій заставі ГУ ДПС у Київській області та знаходиться на балансі ТОВ «РО-

СИЧ ПРИВАТ», код ЄДРПОУ 38168465, а саме:

Лот № 145/20: Нежитлова будівля винного цеху (літ. «Б»), заг. площею 2155,0 кв. м.  Місцезнаходжен-

ня: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Водопійна, буд. 37. Стартова ціна — 5963316,00 грн., з ПДВ. Мож-

ливість зниження стартової ціни лота на аукціоні — не передбачено.

Додаткова інформація на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел. (068)916-51-14. Аукціон проводити-

меться 30.06.2020 року о 16:45 год., в  м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4 оф. 41. Для участі в аукціоні не-

обхідно подати заявку до ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згідно з Правилами біржо-

вої торгівлі, за адресою: м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4 оф. 41. Сплатити платежі згідно з Правилами 

біржової торгівлі на п/р UA363808050000000026004624349 в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві,  

МФО 380805, одержувач — ТБ «МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, гарантійний внесок — 10 % від старто-

вої ціни лота та реєстраційний збір — 17 грн. Прийняття заяв про участь в аукціоні закінчується за один 

робочий день до початку його проведення.

ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» проводить аукціон з продажу майна платника податків, що пе-
ребуває в податковій заставі ГУ ДПС у Полтавській області і належить ТОВ ФІРМА «ХАС», код ЄДРПОУ 21237338 
(ДСД № 60 від 04.02.2004 р. код ТРДПАУ 455860305), а саме:

Лот № 142/20: Обладнання — 64 найменування, к-сть — 119 од. Стартова ціна — 251000,00 грн., без ПДВ. Мож-
ливість зниження стартової ціни лота на аукціоні — не передбачено. Місцезнаходження активів: Полтавська об-
ласть, смт Машівка.

Додаткова інформація з деталізацією та характеристиками майна на сайті www.mtpbirzha.com.ua та за тел.: (068) 
916-51-14.

Для участі в аукціоні необхідно подати заявку до ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа», згід-
но з Правилами біржової торгівлі, за адресою: м. Київ, пров. Виноградний, буд. 4, оф. 41. Сплатити на IBAN 
UA363808050000000026004624349 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, одержувач — ТБ 
«МТПБ», код ЄДРПОУ 41690510, платежі у відповідності до Правил біржової торгівлі, гарантійний внесок — 10% від 
стартової ціни лота, реєстраційний збір — 17 грн. 

Аукціон проводитиметься 30.06.2020 р. о 13:00 год. в м. Київ, пров. Виноградний, буд.4, оф.41. Прийняття заяв 
для участі в аукціоні закінчується за один робочий день до початку його проведення.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/235/2020 за обвинуваченням Царьова О.А. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України. Шевченків-
ський районний суд м. Києва повідомляє, що судовий 
розгляд по вищевказаному кримінальному проваджен-
ню відбудеться: 26 червня 2020 року о 09:00 в приміщен-
ні Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03057. м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, №513.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П.Л. Слободянюк

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/333/2020 за обвинуваченням Куртлушаєва 
Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно з 
Єдиним державним реєстром досудових розслідувань за 
№ 42016000000002761 від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться: 25.06.2020 року об 11 год.  
00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 
31 А, каб. №614 (суддя Циктіч В.М.). 

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваному Сімонову Максиму Олексійовичу, 17.06.1984 р.н., 

який зареєстрований за адресою: Донецька область, Мар’їнський 

р-н, м. Красногорівка, вул. Радянська, буд. 3, кв. 42, на підставі 

ст.ст. 133, 135, 136, 138, 139 КПК України, Вам необхідно з’явитися 

18.06.2020 в період часу з 09:00 до 15:00 до каб. № 309 слідчого 

відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької об-

ласті) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій 

та Луганській областях, до старшого слідчого в ОВС Фесенка Ста-

ніслава Сергійовича, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 

вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження, а також вручення обвинувального ак-

та та реєстру матеріалів досудового розслідування по кримінально-

му провадженню № 22017050000000131, внесеному до Єдиного ре-

єстру досудових розслідувань 31.03.2017, за ч. 1 ст. 258-3,  ч. 3 ст. 27,  

ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263,            

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1 КК України, як підозрюваному.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області 
(87500, м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31) знаходиться кримінальне провадження 
за обвинуваченням Денисової Вікторії Валеріївни у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України, яка викликається для участі 
у розгляді кримінального провадження, яке відбудеться 22.06.2020 о 16-00 год. в 
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, 
каб. 10,28.

Суддя Д.В. Киян

У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває клопотання де-
тектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підроз-
ділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикоруп-
ційного бюро України Ліпи Олексія Павловича, погоджене Першим заступ-
ником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Ге-
нерального Прокурора Грищуком Максимом Олександровичем, про вста-
новлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження  
№ 52018000000000697 від 12.07.2018 підозрюваному Майку Вадиму Ми-
хайловичу, 22.04.1966 р.н., та його захисникам.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10.01.2020 по-
становлено здійснювати  спеціальне досудове розслідування відносно підо-
зрюваного Майка Вадима Михайловича, 22.04.1966 р.н. 

На підставі вищевикладеного, Вищий антикорупційний суд  у порядку  
ст. 297-5 КПК України викликає в судове засідання  на 11 год. 00 хв. 16 черв-
ня 2020 року підозрюваного  Майка Вадима Михайловича, 22.04.1966 р.н., 
для розгляду вищезазначеного клопотання (судове засідання відбудеться  в 
приміщенні Вищого  антикорупційного суду за адресою: м. Київ, вул. Хре-
щатик, 42-А).

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається 
належним чином ознайомленим з її змістом. 

Слідчий суддя: В.Д. Воронько

У відповідності до частини 1 статті 249 ЦК України, — ТОВ «ХРИПЛИН-
СЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» повідомляє усі компетентні органи, та будь-які юридич-
ні та (або) фізичні особи, кого це стосується, про те, що згідно Наказу ТОВ 
«ХРИПЛИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» усі довіреності, які видані до 07 травня 2020 
року від імені юридичної особи — ТОВ «ХРИПЛИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 40750217) її органом або іншою особою, 
уповноваженою на це її установчими документами на будь-яких фізичних та 
(або) юридичних осіб, — скасовано.

21.10.2019 року помер ПОСТИКА ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 1960 ро-

ку народження. Приватний нотаріус Новобузького районного нотаріально-

го округу Миколаївської області Савченко А.В. розшукує його спадкоємців, 

звертатись: 55601, м. Новий Буг Миколаївської області, вул. Миколаївська, 

3, кв. 9 (телефон 067-512-62- 88).

Приватний нотаріус Горова Я.О. Гуляйпільського районного нотаріального окру-

гу Запорізької області (м. Гуляйполе, пл. Героїв України, буд.17, кв.2, Гуляйпільсько-

го району Запорізької області) запрошує Зіненка Геннадія Миколайовича, 1964 року 

народження, прибути до нотаріуса в строк до 13.07.2020 року для прийняття спад-

щини на майно померлої Зіненко Анастасії Петрівни. У випадку неявки у вказаний 

строк, свідоцтво про право на спадщину буде видане спадкоємцям, які своєчасно 

прийняли спадщину.

Акціонерне товариство «Одесаобленерго» (код ЄДРПОУ 00131713) повідомляє 

про скасування з 27.05.2020 р. довіреностей, виданих до зазначеної дати від імені 

Товариства працівникам відділу майнових відносин АТ «Одесаобленерго».
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