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.цJIя IIa.цtшня BисIIoBкy з oцiнки Bпливy
нa Дoвкiлля тa фiнaнсрarrня oцiнки BIIлиBy IIa

Дoвкiлrrя

(пaтa oфiuiйпtoгo oгryблiкyBaнIш в eдинoмy pеeсрi
з oцirши BIIJIиBy нa Дoвкi.iшlя (aвтoмaти.rнo

генrpyетЬся пpoгpaмшД{и зaсoбaми Bе.цешUl
Pесстpy, не зz}знaчaеTься сyб'eктoм

гoспo,цapюBaIIшI)
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фeсстpauiiтний нoмеp сщaBи що oцiнкy BIIJIиBy
нa Дoвкiлля гшraнoвaнoi дiяrьнoстi)

oгoЛoПIЕHI{я
Пpo пoЧaтoк гpol}taДсЬкoгo oбгoвopення зBiry

3 oцiнки BпЛиBy IIa.цoBкiЛЛя

ПoвiДoмлясМo Пpo ПoЧaToк гpoМa.цсЬкoгo oбгoвopеIrнЯ зBiTy з oцiнки
BплиBy Ira дoBкiЛJIя ПJIaIIoBaнoi дiяльнoсTi' зЕlзнaЧенoi y ПyI{кTi 1 цьoгo
oгoлoшIенЕя' з МeTolo BI4f,BЛенI{я, з6lцaння Ta BpахyBaIIEя зayBa)кенЬ i
пpoпoзицiй гpoмaдсЬкoсTi Дo ПЛaнoвaнoi .цiяльнoстi.

].. ГIлaнoBaIIa дiяльнiсть

ПеpeдбauaeTЬся prкolrсTpyкцiя,цiлянки paфiнaцii oлiТ з BстaIIoBЛеIIHяМ
нoBoi лiнii гiдpaтaцii oлiТ з BикopисTaIIнЯМ с)Д{aснoi нaйкpaщoi дoсryпнoi
тrxнoЛoгii гiдpaтaцiТ oлiй. Hoвe с)п{aснe oблaднaння, яке ПЛaЕyrTЬся
BстaHoвЛIoBaTися пiд чaс prкoнсTpyкцii ПpиЗHaчене ДЛЯ гiдpaтaцii
кyкypyДзянoi oлii. Г[пaнoвaнa пpo.цyкTивнiсть 8-9 т/гoд, 200 тlдoбу
гiдpaтoвaнoi oлii.

Pекoнстpyкцiя Ta BсTaHoBJIенIlЯ лiнii гiдpaтaцii oлii ПЛaIIyeTЬcЯ Ha
дiлянцi paфiнaцii oлii нa теpиTopii пiдпpиеМстBa в iснyro.roмy Bиpoбнияoмy
пpимiщeннi. Hoвe oблaднaннЯ ПЛal{yrTЬся BсTaIIoBЛIoBaTи в виpoбничolnty
кopгryсi paфiнaцii oлii цеxy кopмiв тa oлii B oсяx A-B/1-8 нa вiльниx
ПЛotцax.

МaйДaнчик пpoектyBal{Ея зaбyдoвaний.

2. Су6' eкт гoспoДapк)BaIIн,I
ПPИB ATЕш AкЩ OHЕPHЕ ToB APИCTB o (ДF{IПP oB CЬКиИ

кPoxМAЛЕПAToкoBИИ КOМБIHAT)
кoд С.ЦPПoУ 00з8Зз72, 51650, ,{нiпpoпеTpoBськa oбл.,
Bepxньoднiпpoвський p-н,
смт,{нiпpoBсЬке' вyл. oлексaн.цpa oсщoвськoгo, 1 1, тeл. : (0565s) 47-
111, фaкс (05658) 47-L23



,{eпapтaмеI{T eкoЛoгii тa Пpиpo.цниx p есypсiв flнiпpollеTpoBськoТ oблaснoТ
Дepx(aBl{oi aдмiнiстpaцii. Пoштoвa aдpeca:49000,м.,.{нiпpo,вyл.Лaбopaтopнa
,69. Елекщoннa a.цpесa: есology@adm.dp.gov.ua' тел. (068)9З9 -94-20;

4. Пpoцeдypa пpийняття pirшенrrя Пpo ПpoBa.ц)кeння плaнoвaнoi
дiяльнoстi Ta opгaн' яwтЙ poзГЛяДaTиMе pезyЛьTaTи oцiнки BПЛиBy I{a
дoвкiлля

- ,,{oзвiл Ha BикoнaнЕя бyлiвельних poбiт (cт.З7 Зaкoнy Укpaiни ..Пpo

peryЛIoBaIIня мiстoбyдiвнoi дiяльнoстi''), щo BиДarтЬся,{епapтaмrнToМ
деprкaвнoТ apxiтекrypнo-бyдiвельнoТ iнспекцii y !нiпpoПец)oBськiй oблaотi;

-!oзвiл нa BикиДи зaбpyднюЮчиx pечoBин в aтмoсфеpнr пoвiтpя
стaцioнapниМи,ц)кеpеЛaМи (ст.1 1 Зaкoнy УкpaiЪи <Пpo oxopoнy
aтмoсфеpнoгo пoвiщя), щo Bи/цarться Miнiстеpствoм екoлoгii тa
ПpиpoДниx peсypсiв УкpaiЪи.

5. CтpoкИ, TpI4BaJIiсть тa ПopяДoк ГpoМa.цськoгo oбговоpення звiтy з
oцiнки BПЛиBy нa дoвкiлJtя' BкJIIoчaIoЧи iнфopмaцiro пpo чaс i мiсце yсix
зaпЛaнoBatlиx гpoМaДcЬкиx сЛyxaнЬ

TpивaлiсTЬ |poМa.цсЬкoГo oбгoвopенн'l сTaI{oBиTь 25 poбolиx днiв (не
МеншIe 25, ajle не бiльше 35 poбo.lиx днiв) З МoМrнтy oфiцiйнoгo
oгryблiкyBaнI{я цЬoГo oГoЛoшIеHня (зaзнa.raсTЬся y нaзвi oгoЛorrleння) тa
нaдal{н,l гpoМa.цсЬкoстi ДoсTyПy дo звiry з оцiнки BПЛиBy нa ДoвкiЛЛя Ta
iншoi дoдaTкoBoi iнфopмaцii, BизIIaченoТ сyб'ектoм ГoсПo.цapIoBaHIIя, щo
ПеpедarTЬcЯ ДЛЯ видaui BисIIoBкy з oцiнки BПЛиBy нa Дoвкiлля.

Пpoтягoм yсЬoгo сTpoкy ГpoМaДсЬкoГo oбгoвopеннll ГpoMaдськiсть мaе
ПpaBo IIo.цaBaTи бyдь-якi зayBDкeIIня aбo пpoпoзицiТ, якi, нa iT Д}мкy,
стoс).toTься плaнoвaнoi дiяльнoстi, без нroбxi.цнoстi ix oбцpyнryBaнн,t.
ЗayвaхсeнIlя Ta ПpoПoзицii мoxсyтЬ Пo.цaBaTИcЯ B письмoвiй фopмi (y тoмy
чиолi B еЛекТpoннoМy виглядi) Ta yснo пiд нaс ЦpoМaДсЬкиx сJryxaнь iз
BHесенняМ Дo ПpoToкoJIy гpoмa.цськиx сJlyxaнь. Пpoпoзицii, нa.цaнi пiсля
BсTaHoBлеIloгo сЩoКy, Hе poзгJrя'цaються.

Гpoмaдськi сrгyxaння (пеprшi) вiдбyдyTЬся <(0l'> беpезня 20|9 poкy oб
11.00 гoДинi в пpимiщеннi aктoвoi зaЛи yнбoвo.виpoбни.roгo кopПyсy
ПpAT qЩIIПPoBсЬкии кПк> 3a a.цprсoю: 515б0 ,.{нiпpoпrтpoBсЬкa
oбЛ., Bеpxньoднiпpoвський p.н' сMT.[нiпpoвсЬке' вyл. 36 гBAPдIЙсЬкOТ
сгP!ЛЕцЬкol диBI3!!, бyдинoк 14.

Гpoмaдськi сщrxallня (дpy.i)
пеpедбauенo.



6. Упoвнoвaжений центpaльний opГalr aбo yпoBIIoBalкeниЙ
теpитopiaльниil opгall' щo зaбезПеЧye ДoсTyII дo звiтy з oцiнки BПJIиBy IIa
дoвкiлля тa iншroТ .цoсТyПнoi iнфopмaцiТ щoдo ПJIaнoBaIIoТ Дiяльнoстi
.{епapтaмеI{T eкoЛoгii тa Пpиpo.цниx p есypсiв .{нiпpoПеTpoBсЬкoi oблaснoi
Дrp)кaBIIoТ aдмiнiстpaцii. Пorштoвa aдpeca:49000,м.'.{нiпpo,вyл.Лaбopaтopнa
,69. ЕлекTpoIIнa aДpeсa: есology@adm.dp.goY.ua' тел. (068)9З9 -94-2o;

7. Упoвнoвa>кений ценщaльний opгaн aбo yIIoB}IoBa)кeний
TеpиToplaЛЬНуIуI opгaн, .цo якoГo Ha.цaIoTЬся зayBa)кeI{H,I 1 ПpoПoзицl1' Ta
сTpoки нa.цaнн;l ЗayBa)кень i шpoпoзицiй

,{eпapтaмrllT rкoЛoгii тa ПpиpoДниx p есypсiв {нiпpoпеTpoвськoТ oблaснoi
.цеpx(aBl{oТ aдмiнiстpaцiТ. Пoштoвa aдpeca..49000,м..(нiпpo,вyл.Лaбopaтopнa

,69. ЕлeкTpoIIнa a,цpeсa: есоlogy@adm.dp.gov.ua' тeл. (068)9З9 -9 4-20;

Зayвaxсeння i пpoпoзицii пpиймaroться ПpoTягoм yсЬoгo сTpoкy
ЦpoМaДськoгo oбгoвopенн'l' З€}знaченoгo в aбзaцi .цpyГoМy гryIIкTy 5 цьогo
oГoЛoшIенн'l.

8. Haявнa екoлoгiчнa iнфopмaцiя щoдo пЛaнoBaнoТ Дiяльнoстi
Звiт з oцiнки BI]ЛиBy нa ДовкiлJUI ПЛalloвaнoi.цiяльнoстi нa 93 apкyшax.

,{oдaтки дo Звiтy нa94 apкyшax.

9. Miсце (шriсця) poзмiщeння звiry з oцiнки BIIЛиBy нa дoвкiлJUt Ta
iнlпoi .цo.цaткoвoi iнфopмaцiТ (вiдмiннe вiд пpимiщення, з€}знaченoГo y
пyнктi 6 цьoгo oгoлotпення), a Taкo)к чaс' з ЯкoГo ЦpoМa.цсЬкiсть Мo)ке
oзнaйoмиTИcЯ з ниМи.

,{нiпpoвськa сrЛищнa paДa, 51б50, .{нiпpoпеTpoBсЬкa oбл.,
B epxньoднiпpoвський p -н, смт,{нiпpoBськe, вyл.IПкiл ьнa,6у д.9 .

ПPИBATЕш AкЩOHЕPI{Е TOBAPИCTB o (ДIIПPOB CЬкI4I1
кPoxMAJIЕ-ПAToкoBI4Il кOМБII{AT>, 5 1 65 0, .{нiпpoпеTpoBсЬкa oбл.,
Bеpxньoднiпpoвський p-н, смт,{нiпpoBсЬке, вyл. oлексaн/цpa
oсщoвськoгo,11, тeл.: (05658) 47-I11, фaкс (05658) 47-\2з
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Aкт нaдання ltoслyr
N9 Bf10079 в,iF,12 лtoтoгo 20{9 p.
м.tнiпPo

*iсmi
nфilrФa'fr

l'/'и, що ниlпe пiдпиоалися. ftpедставники 3аtutoвника ПPИBATНЕ AкЦ|онЕPнЕ тoвAРисТвo.,дl{lпPoвсЬl(иЙ кPoХ&lAJtЕпAтoкoBиЙ кolJlБlHAT' , з oдного 6окy, i пщдстaвник Bиконaвця
Тoвapиствo з oбмежeнoю вhпoвhaльнiстю'.Biстi Пpиднiпpов'я.', э iнщorо 6ot<y' склaли цeй aкг пpo
тe. щo нa пhставi нaвeдeниx дo|ryмeнтiв:

Pаxyroк Ne вп0079 вiл 08лютoro 2019 p'

Bикoнaвцeм бyли викoнaнi нaсryпнi poбoти {нaдaнi тaкi пoслyги):

Pазoм:

3агальна вартiсrь рoбiт (послyr) oоaлa flЫ
тисячi gтo сopoк п.ять фивeHЬ 00 кoniЙoк'
Без ПflB.3aмoвник пpeгeнзiй лo oб'eмy' якocгi та Gтpoк€lм викoнання poбiт {нaдaння пoслyг) не мае

2 145,00

ш9 Haймrнyвання pоб}т' пoслyr Кiп.ть O& Щна Cyrrа
t |vблilацtя ofioлoцJeннв в raзетi "Blстi Пpr.iдltlпpов.я'' вц 12.02.2019 25{} ltодvль E.5t z 145.ш

Biд Bикoнaвця
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P/p 26009234462500' Бaнк AТ УкpCиб6анк
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49044' м.днinpo' вyл. Cтаpокоэaцькa' 6yд' l'& 8'
к'203
€ плaтниrсou одинorо 'roAaткy 3a ставxoto 5УE

Bh 3амoвникa

тoBAPl,tствo
кPoХti,!AлЕf .lAтoкoвиЙ

0оз83з72.
днiпpoпeтpoвськa область.

Bepxньoднiпрoвський pайoн. смт. Днiпpoвськe,
вyл. oлeксандpa oстpoвськoгo' 11

ё/ ,/
7О/Z ?.,уefе6 с в

-Biстi Пptщнiпpoв.я".



Нaltмеrryвшвя Bnкoнaвця
rDolt Сплорякo Bояo**нпр Гp*пoРoasч
€,ЦPПoУ: 22ff'з07911

Aдprсa: 5 1600,{нiпрпстрвськa обп.
м. BФшrьоднillpogсьь вyл. Сaдoва, бyд.76
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Oго.пorдeвня в гaзgгi

P'aзом
BсЬoго

BСЬofa fupomсu*}: Усього (прпйм):.{рi твоявi тpистa rprиlшь тfяrь гpв. ?8 коn.

Pобсqy зяaв
вlд

М.rt./ITiдr'ъ

дo oдноi нe мaютЬ.





12.02.2019 р. № 10 (2009)6 ОГОЛОШЕННЯ Читайте на сайті:
WWW.VISTI.DP.UA

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если у вас возникают проблемы с доставкой газеты «Вісті Придніпров’я» по подписке,

звоните по телефону (056) 7782144 или пишите по email: t.ovchatova@gmail.com

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
У провадженні Павлоградського 
міськрайонного суду Дніпропет
ровської області знаходиться 
цивільна справа №172/1112/17 
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до 
Якименко Анни Юріївни про стяг
нення заборгованості за кредит
ним договором. Відповідач Яки
менко Анна Юріївна викликається 
у судове засідання 26.02.2019 
року на 09 год. 30 хв. у приміщен
ня Павлоградського міськрайон
ного суду Дніпропетровської об
ласті: Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
буд.135, кабінет №209. Суддя 
Шаповалова І.С. Після опубліку
вання об’яви в пресі, відповідач 
вважається повідомленим  про 
дату, час та місце розгляду спра
ви. У разі неявки Якименко Анни 
Юріївни, справу буде розглянуто 
за її відсутності .

Малохаткін Сергій Володимиро-
вич,1982 р.н., терміново просимо 
вас з'явитися до відділу кадрів  
ПП «Будівельник-Юг» та на-
дати пояснення з приводу від-
с у т н о с т і  н а  р о б о ч о м у  м і с ц і .  
Тел. (050) 456-71-77.

Караулан Геннадій Володимиро-
вич,1978 р.н., терміново просимо 
вас з'явитися до відділу кадрів  
ПП «Будівельник-Юг» та на-
дати пояснення з приводу від-
с у т н о с т і  н а  р о б о ч о м у  м і с ц і .  
Тел. (050) 456-71-77.

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Передбачається реконструкція ділянки рафінації олії зі встановленням нової лінії 

гідратації олії з використанням сучасної найкращої доступної технології гідратації 
олій. Нове сучасне обладнання, яке планується встановлюватися під час реконструкції, 
призначене для гідратації кукурудзяної олії. Планована продуктивність - 8-9 т/год, 
200 т/добу гідратованої олії.

Реконструкція та встановлення лінії гідратації олії планується на ділянці рафінації 
олії на території підприємства в існуючому виробничому приміщенні. Нове обладнання 
планується встановлювати у виробничому корпусі рафінації олії цеху кормів та олії в 
осях А-В/1-8 на вільних площах. 

Майданчик проектування забудований.
2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПА-

ТОКОВИЙ КОМБІНАТ», код ЄДРПОУ 00383372, 51650, Дніпропетровська обл., 
Верхньодніпровський р-н, смт Дніпровське, вул. Олександра Островського, 11,  
тел.: (05658) 47-111, факс (05658) 47-123.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації. Поштова адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69. Електронна 
адреса: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. (068)939-94-20.

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

- Дозвіл на виконання будівельних робіт (ст.37 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»), що видається департаментом державної архітектурно-бу-
дівельної інспекції у Дніпропетровській області;

-Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами (ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»), що видається 
Міністерством екології та природних ресурсів України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не 
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазна-
чається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 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 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 слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться «01» березня 2019 року об 11.00 в примі-
щенні актової зали учбово-виробничого корпусу ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КПК» за 
адресою: 51560, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р-н, смт Дніпровське, 
вул. 36-ї ГВАРДІЙСЬКОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 14.

Громадські слухання (другі) відбудуться - проведення не передбачено.

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

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації. Поштова адреса:49000,м.Дніпро,вул.Лабораторна, 69. Електронна 
адреса: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. (068)939-94-20.

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

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації. Поштова адреса:49000,м.Дніпро,вул.Лабораторна ,69. Електронна 
адреса: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. (068)939-94-20.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обгово-
рення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 93 аркушах.
Додатки до Звіту на 94 аркушах. 
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 може ознайомитися з ними.

Дніпровська селищна рада, 51650, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський 
р-н, смт Дніпровське, вул.Шкільна,буд.9. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕ - 
ПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ», 51650, Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський 
р-н, смт Дніпровське, вул. Олександра Островського,11, тел.: (05658) 47-111,  
факс (05658) 47-123.

Додаток 3 
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля)

201812212489/7082
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

ОГОЛОШЕННЯ

Виконком Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропет-
ровської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади началь-
ника відділу з питань цивільного захисту та техніки безпеки.

Вимоги до кандидата: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста або магістра, стаж роботи не менше 1 року в органах державної 
влади або місцевого самоврядування, або стаж роботи за фахом на керівних 
посадах не менше 5 років в інших сферах управління, вільне володіння дер-
жавною мовою, навички роботи з комп’ютерною технікою, організаторські 
здібності.

Необхідні документи для участі у конкурсі:
- заява про участь у конкурсі;
- особова картка (форма П-2 ДС) з додатками;
- дві фотокартки розміром 4x6 см;
- копія документа про освіту;
- копія паспорта;
- копія реєстраційної картки платника податків;
- копія військового квитка (для військовозобов’язаних);
- копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;
- електронна та письмова декларація про доходи за 2018 рік.
Для довідок та подання документів для участі у проходженні конкурсу  

на заміщення вакантних посад звертатися в Чумаківську сільську раду 
на адресу: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Чумаки,  
вул. Шкільна,13.

Термін подання документів - 30 календарних днів від дня оголошення про 
проведення конкурсу.

Прийом заяв - до 12 березня 2019 року.

ДО УВАГИ!
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА  
19-ТА СЕСІЯ 7-ГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 08.02.2019             м. Дніпро  №1/19
Про підсумки виконання бюджету району за 2018 рік 
Керуючись п.23 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, Центральна районна у 
місті Дніпрі рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Центрального району за 2018 рік:
1.1. По доходах у сумі 163 692 248,70 грн, з них по загальному фонду - 
163 329 965,40 грн та по спеціальному фонду - 362 283,30 грн, у розрізі дохідних 
джерел згідно з Додатком 1.
1.2. По видатках у сумі 161 669 862,22 грн, з них по загальному фонду 
-161 323 740,03 грн, по спеціальному фонду - 346 122,19 грн, за програмною 
структурою бюджету згідно з Додатком 2.
2. Затвердити перевищення доходів над видатками у сумі 2 022 386,48 грн, 
з них по загальному фонду - 2 006 225,37 грн, по спеціальному фонду -  
16 161,11 грн. 
3. Оприлюднити звіт про виконання бюджету Центрального району за 2018 
рік згідно з вимогами чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
районної у місті Дніпрі ради з питань планування, бюджету та фінансів 
(Кириллов К.Г.).

Голова ради А.Г.Клюєв

Ліквідатор Метла Олександр Фе-
дорович оголошує конкурс з обрання 
організатора аукціону з продажу в 
ході ліквідаційної процедури ак-
тивів Товариства з обмеженою від-
повідальністю «ФАМЕР-ТРЕЙД» 
(код  ЄДРПОУ 35340862).

Вимоги до організатора аукціону:
- фізична або юридична особа, яка 

має право проводити торги;
- наявність досвіду проведення 

аукціонів з реалізації  активів у 
процедурі банкрутства не менш як 
три роки;

- запропонована найменша сума 
винагороди;

- відсутність утримання винагороди 
за рахунок гарантійних внесків учас-
ників аукціону у випадку несплати 
переможцем торгів коштів за при-
дбане майно з певних причин;

- відсутність заінтересованості 
щодо боржника, кредиторів та замов-
ника аукціону.

Конкурсні пропозиції надсилати 
на ім’я Метли О.Ф. до 21 лютого 
2019 року включно на адресу: 49027,  
м. Дніпро, пр. Карла Маркса, б. 22.

ВИКЛИК ДО СУДУ
Верхньодніпровський район
ний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 51600, Дніпропет
ровська область, м. Верхньо
дніпровськ, вул. Петровсь
кого, 47) повідомляє, що по 
цивільній справі за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Білоус 
Юлії Вікторівни (останнє ві
доме місце реєстрації: 51606, 
Дніпропетровська обл., Верх
ньодніпровський рн, с Ново
григорівка, вул. Перемоги,38) 
по  справі №173/185/15ц, суддя 
 Трофимова Н. А. 03.04.2015  
було ухвалено заочне рішення, 
позовна вимога задоволена 
повністю або частково. Одночас
но роз’яснюємо відповідачу по 
справі, що заочне рішення може 
бути переглянуто шляхом подан
ня заяви протягом десяти днів з 
дня опублікування цієї об’яви.

СУДЬБА РЕЧПОРТА

Современный бизнес-центр
ДИАНА НАСЫПАННАЯ

Днепровский речпорт 
собираются превратить 
в современный офисный 
центр

Речной вокзал в на-
шем городе давно при-
шел в упадок, долгое 
время он был частично 
заброшен, и вот теперь 
стало известно, что с 
ним будет дальше. Пла-
нируется, что на базе 
заброшенного порта 
появится бизнес-центр 
общей площадью 3300 
м2. Его построят по со-
временным технологи-
ям и высоким мировым 
стандартам.  В комплекс 
будут включены соб-
ственный причал, от-
крытый паркинг на 160 
автомобилей, автоном-
ное отопление здания. 
Уникальность заключа-
ется в том, что на кры-
ше обуст роят широкую 
террасу с красивыми 
видами на акваторию 
реки Днепр, которую 
можно будет использо-

вать как публичное про-
странство для отдыха, 
общения, обмена идея-
ми между сотрудника-
ми, так и для различ-
ных ивентов. Все работы 
планируется завершить 
в 4-м квартале 2019 года.

По словам архитек-
тора Алексея Образ-
цова, цель проекта - с 
м и н и м а л ь н ы м и  и з -
менениями трансфор-
мировать уникальное 

здание речного вок-
зала в востребован-
ное деловое и рекреа- 
ционное пространство 
с сохранением функции 
речного транспортного 
узла. 

ИНТЕРЕСНО
В середине минувшего века по Днепру систематически 
перевозили более 60 миллионов тонн грузов, а много-
численные теплоходы доставляли в десятки речных 
портов сотни тысяч пассажиров. 

Разработка проекта 
- уже в стадии заверше-
ния. В целом же реконст-
рукция речпорта может 
стать первым и очень 
важным шагом преобра-
жения этой части города.




