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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 19 березня 2018 року
USD 2635.3910 EUR 3241.7945 RUB 4.5838 / AU 347884.79 AG 4341.81 PT 252734.00 PD 260113.09

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Борис Джонсон: 
«Усі країни  

ЄС останнім часом 
обурюються  

брехливою  
і руйнівною  

політикою Росії».

Останні холоди — 
найхолодніші 

ОЧІКУВАННЯ ВЕСНИ. Сильний сніг і хуртовини у Черкаській, Кі-
ровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одесь-
кій, Миколаївській областях. На Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині 
— мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь. Пориви вітру сягають 20 
метрів за секунду, а сніговий покрив місцями перевищує 25 см. Тем-
пература повітря — від мінус 6 до мінус 16 градусів. Такий прогноз 
погоди більше пасував би січню чи лютому, але аж ніяк не завер-
шенню другої декади березня. 

Добре, що вдалося забезпечити проїзд дорогами державного 
значення та на їх перевальних ділянках, ДСНС і Укравтодор не вда-
валися до заборони руху. Залучено 1120 одиниць техніки та 1470 
робітників, у черговому режимі перебувають 891 одиниця техніки 
й 1200 робітників. В Укравтодорі працює штаб з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, служби автомобільних доріг в областях пра-
цюють цілодобово. Ще вчора знеструмленими залишалися 129 на-
селених пунктів у семи областях.

У снігу потопає Дніпро, з Києва вихідними вивезли 1,6 тисячі тонн 
снігу. Поки що пронози синоптиків не додають весняного оптимізму. 

8,612 млрд м3

становлять запаси природного газу  
в підземних сховищах. З 10 по 17 

березня вони скоротилися на 4,6%

ТОКСИЧНА ПЕРЕМОГА. Доки Москва святкує тріумф свого 
незмінного президента, світ заявляє про незаконність 
«виборів» на Кримському півострові

Кремлю не вдалося 
легітимізувати 
окупацію Криму

Міністр закордонних справ Великої Британії  
про класичну стратегію РФ з дестабілізації на континенті 
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Вугільні 
підприємства 
Луганщини 
балансують на межі 
фінансової кризи

ПРОБЛЕМА

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до 
Типового порядку проведення 
оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців»

Чому загальмували  «Доступні ліки»
АКТУАЛЬНО. Якою є нині ситуація в регіонах щодо виконання програми, досліджували власкори «УК» 

Тетяна  МОІСЕЄВА,  
«Урядовий кур’єр» 

Минув майже рік, відколи 
МОЗ започаткувало про-

граму «Доступні ліки». Держава 
пообіцяла повністю або частково 
відшкодовувати вартість препа-
ратів для трьох видів захворю-
вань: серцево-судинних,  діабе-

ту ІІ типу та бронхіальної астми.
«Пам’ятаю, як торік у квітні ми 

відкривали програму всупереч 
критиці, зневірі та зраді. Підсумки 
— добрий аргумент для всіх опо-
нентів змін: якщо мати чіткий план 
і високу мотивацію працювати, то 
можливо все»,  — написала на сво-
їй сторінці у Фейсбук в.о. міністра 
охорони здоров’я Уляна Супрун. 

Окрім  оптимістичних цифр  
(препарати, що входять до «До-
ступних ліків», можна отримати 
в кожній третій аптеці, а 9 із 10 
українців задоволені, як працює 
ініціатива),  не менш важливо, 
що  люди, котрі страждають на  
хвороби, ліки від яких входять 
до програми, почали регулярно 
відвідувати лікарів. «Користую-

чись програмою, вони не просто 
отримують рецепт на життєво 
важливі ліки, а й лікуються під 
наглядом фахівців», — наголо-
сила Уляна Супрун. 

Як і прогнозували експерти,  
кажучи, що нормальна робота 
«Доступних ліків» буде вигід-
на  фармацевтичній промисло-
вості, прибутки виробників, які 

приєдналися до програми, зрос-
ли,  за інформацією МОЗ, удві-
чі-тричі.  

Нині  важливо, щоб програма од-
наково розвивалася в усіх регіонах, 
бо декотрі області працюють успіш-
но, інші відстають або рухаються 
інертно, що здебільшого за-
лежить від місцевої влади,  
наголосила Уляна Супрун.  4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 426/1600/2017 стосовно Фаліної Тетяни Андріївни, 
11.03.1967 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Фаліна Те-
тяна Андріївна зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, проїзд 
Станіславського, 127а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Фаліну Тетяну Андріївну в судове засідання, яке відбу-
деться 2 квітня 2018 року о 15.30 годині в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

Консорціум «Науково-виробниче об’єднання «Укргідроенергобуд» прово-
дить пошук ймовірних кредиторів для об’єднання сукупних вимог до наступ-
них боржників:

Назва боржника Код боржника  
за ЄДРПОУ

Дочірнє підприємство «МАРІНІ ІФ» 39174794
Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія 
«Монтажбудзв’язок»

22361371

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Дім Буд Сервіс»

37556862

Товариство з обмеженою відповідальністю «Галілея» 25535771
Товариство з обмеженою відповідальністю «БК-Грантіс» 37962928

Контактні дані для заінтересованих осіб: телефон (044) 221-64-04;  
E-mail: office@uges.com.ua

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті Стадченко О. В. перебуває кримінальне провадження № 761/34991/16-к за об-
винуваченням Устінова Федора Вікторовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК України, який мешкає за адре-
сою: Російська Федерація, Краснодарський край, м. Новоросійськ, вул. 4, кв. 7.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті від 18 жовтня 2017 року розгляд кримінального провадження за обвинувачен-
ням Устінова Федора Вікторовича проводиться в порядку спеціального судового 
провадження (in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторовича 26 березня 2018 
року на 10 годину 00 хвилин у судове засідання, яке відбудеться в приміщенні 
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 433/1164/2017 стосовно Басова Олександра Васи-
льовича, 16.10.1971 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинуваче-
ний Басов Олександр Васильович зареєстрований за адресою: м. Київ, Харківське 
шосе, 19А, кв. 196.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Лу-
ганської області викликає Басова Олександра Васильовича, 16.10.1971 року наро-
дження, у судове засідання, яке відбудеться 3 квітня 2018 року о 15.30 годині в за-
лі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 426/8742/2016-к стосовно Божича Дмитра Вікторови-
ча, 05.02.1980 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Божич Дмитро Вікторович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
кв-л Молодіжний, б. 18, кв. 314.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Божича Дмитра Вікторовича в підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 4 квітня 2018 
року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., 
суддів Попової О. М., Скрипника С. М.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 426/8735/2016-к стосовно Малахової Світлани Анатоліївни, 
27.08.1964 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 
ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Ма-
лахова Світлана Анатоліївна зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Ширшова, б. 13а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Малахову Світлану Анатоліївну в підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 4 квітня 2018 
року о 15.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., 
суддів Попової О. М., Скрипник С. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходить-

ся кримінальне провадження № 426/8739/2017 стосовно Петрозаводського Іллі 
Юрійовича, 02.08.1985 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ст. 260 ч. 2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому  
ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Петрозаводський Ілля Юрійович зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Гагаріна, 14б/46.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Петрозаводського Іллю Юрійовича в судове засідання, яке 
відбудеться 5 квітня 2018 року о 14.30 годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Попової О. М.

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: F11GL15960- F11GL15962,  
F11GL15527- F11GL15528

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 17.04.2018
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/35411-asset-sell-id-159869

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня, викликає як обвинуваченого Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 року наро-
дження, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Первомайськ, кв-л 60 ро-
ків СРСР, буд. 9, кв. 52, за матеріалами кримінального провадження № 425/1486/17, 
1-кп/425/60/18, на підставі обвинувального акта відносно Пащенка Ю. О. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинуваченому Пащенку Ю. О. необхідно прибути до підготовчого судового засі-
дання, яке відбудеться 4 квітня 2018 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання у справі 
№757/44205/17-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «БТА Банк» до Ахрарі Ру-
хаддін, третя особа — Печерський районний відділ Державної міграційної служби України у 
м. Києві, про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням та зняття з реєстрації, призначено на 11 год. 30 хв. 17 квітня 2018 року за адресою: 01010, 
м. Київ, пров. Хрестовий (головуючий суддя Писанець В. А.).

У разі неявки в судове засідання відповідача Ахрарі Рухаддін, справа буде розглянута за 
його відсутності відповідно до ст. 223 ЦПК України.

Свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю 

№ 3704/10 від 19.06.2008р. адвоката Леуса Артема Борисовича, 

видане на підставі рішення № 172 від 19.06.2008 р. Київської обласної КДКА, 

вважати недійсним з 13.03.2018 року.

Посвідчення адвоката 

Леуса Артема Борисовича, видане 

на підставі Свідоцтва про право 

зайняття адвокатською діяльністю 

№ 3704/10 від 19.06.2008 р., 

вважати недійсним з 13.03.2018 року.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає обвинуваченого: Балацького Олек-
сандра Миколайовича, 06.01.1959 р.н., який зареєстрований за адресою: Луганська область, По-
паснянський район, смт Нижнє, вул. Садова, буд. 4, щодо якого здійснюється спеціальне прова-
дження, у судове засідання в кримінальному провадженні № 423/3812/16-к за обвинуваченням Ба-
лацького О. М. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4  
ст. 27-ч. 3 ст. 358 КК України, яке відбудеться 5 квітня 2018р. о 08 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, кабінет № 7. У випадку неявки справу буде розглянуто за 
відсутністю обвинуваченого.

Суддя А. В. Архипенко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Охременко Артем Олексійович, 05.08.1985 р.н., останнє відоме місце фактичного прожи-
вання та реєстрації: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Довженка, 27, кв. 4, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 23 березня 2018 року о 10 год. 00 хв. та 27 березня 
2018 року о 10 год. 00 хв. у каб. № 24, до слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшого слідчого в 
ОВС Колокота Д. В. за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська, 1, для участі у слідчих та процесуальних діях у 
кримінальному провадженні № 22017230000000004 від 08.02.2017, за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 березня 2018 р. № 169 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  
від 5 квітня 2014 р. № 85  
і від 14 січня 2015 р. № 2

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 «Де-

які питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та терито-
ріальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних орга-
нів» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 
2017 р., № 24, ст. 670) і від 14 січня 2015 р. № 2 «Питання діяльності Міністер-
ства інформаційної політики України» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 6, 
ст. 124; 2017 р., № 24, ст. 670) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 березня 2018 р. № 169

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня  

2014 р. № 85 і від 14 січня 2015 р. № 2
1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. 

№ 85 у позиції «МІП» цифри «47» і «47» замінити відповідно цифрами «51» і 
«51».

2. У Положенні про Міністерство інформаційної політики України, затвер-
дженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 2:

1) у пункті 4:
підпункт 20 викласти в такій редакції:
«20) забезпечує проведення фестивалів, виставок, конкурсів та інших пу-

блічних заходів з питань, що належать до його компетенції;»;
підпункт 234 викласти в такій редакції:
«234) забезпечує організацію та проведення інформаційних, комунікаційних 

кампаній, публічних заходів з метою інформування населення про реформи, 
що проводяться Кабінетом Міністрів України та іншими державними органа-
ми, а також спрямованих на підтримку національно-патріотичного виховання, 
популяризацію здорового способу життя, фізичної культури і спорту, розвитку 
особистості, підвищення рівня правової культури населення, зміцнення націо-
нальної єдності, консолідації українського суспільства та взаємодії з громад-
ськістю тощо;»;

підпункт 27 після слів «державного іномовлення» доповнити словами  
«, інформаційної безпеки»;

2) пункт 5 доповнити підпунктом 8 такого змісту:
«8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, вирішення пи-

тань цивільного захисту, стабільну роботу підприємств, установ та організацій, 
що належать до сфери його управління, в умовах особливого періоду і надзви-
чайного стану, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного ста-
ну в разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, здійснення інших 
заходів відповідно до законодавства.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 березня 2018 р. № 173 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1  
Порядку відрахування до державного 

бюджету частини чистого прибутку (доходу) 
державними унітарними підприємствами  

та їх об’єднаннями
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
На часткову зміну абзацу першого пункту 1 Порядку відрахування до дер-

жавного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними 
підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 23 лютого 2011 р. № 138 (Офіційний вісник України, 2011 р., 
№ 14, ст. 576; 2012 р., № 87, ст. 3533; 2015 р., № 1, ст. 9; 2016 р., № 84, ст. 2756, 
№ 100, ст. 3251; 2017 р., № 54, ст. 1625, № 66, ст. 1951, № 69, ст. 2069, № 99, ст. 
3034, № 101, ст. 3120), установити, що частина чистого прибутку (доходу), яка 
відраховується державними та казенними унітарними протезно-ортопедични-
ми підприємствами, віднесеними до сфери управління Міністерства соціальної 
політики, до державного бюджету за відповідний період, визначається в розмі-
рі 40 відсотків за умови спрямування ними 35 відсотків чистого прибутку (до-
ходу) від своєї діяльності до спеціальних цільових фондів, створення яких пе-
редбачено статутами зазначених підприємств. Використання 35 відсотків ви-
вільненого чистого прибутку (доходу) підлягає аудиту в установленому зако-
нодавством порядку.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 березня 2018 р. № 174 
Київ

Про внесення змін до норм харчування 
військовослужбовців Збройних Сил  

та інших військових формувань
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 1 приміток до норми № 1 – загальновійськова норм хар-

чування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р.  
№ 426 (Офіційний вісник України, 2002 p., № 14, ст. 739; 2010 р., № 92, ст. 3270; 
2016 р., № 82, ст. 2702), такі зміни:

абзац другий підпункту «а» після слів «які проходять військову службу за 
контрактом в Збройних Силах» доповнити словами «та Національній гвардії»;

доповнити пункт підпунктом «с» такого змісту:

«с) військовослужбовці Національної гвардії, крім військовослужбовців 
строкової служби, які відряджаються до іншого населеного пункту поза місцем 
постійного проходження військової служби для виконання обов’язку із забез-
печення громадської безпеки та охорони громадського порядку.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 14 березня 2018 р. № 171 
Київ

Про внесення змін до Правил оформлення 
віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду 

через її територію
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїз-

ду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
1 березня 2017 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 623), змі-
ни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 14 березня 2018 р. № 171

ЗМІНИ,  
що вносяться до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну  

і транзитного проїзду через її територію
1. Пункт 8 доповнити підпунктом 141 такого змісту:
«141) документи, що відповідно до пункту 4 частини дванадцятої статті 5 За-

кону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» під-
тверджують, що іноземець або особа без громадянства є засновником та/або 
учасником, та/або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, 
дані про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань, а також, що розмір частки іно-
земця або особи без громадянства, або іноземної юридичної особи, бенефіці-
аром (контролером) якої він є, у статутному капіталі юридичної особи України 
становить не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, встановле-
ним Національним банком на дату внесення іноземної інвестиції.

Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бу-
ти легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним догово-
ром України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку пере-
кладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості — на англій-
ську мову;».

2. У підпункті 6 пункту 10 слово «Анульовано» замінити словами «Анульова-
но з технічних причин/Cancelled without prejudice».

3. Пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:
«Оформлення віз на умовах взаємності за нульовою тарифною ставкою 

консульського збору здійснюється згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 
України.».
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оголошення
ІНФОРМАЦІЯ

про використання коштів Державного бюджету України 
Міністерством екології та природних ресурсів України 

у 2017 році

Міністерство екології та природних ресурсів України є головним органом у 
системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування і ре-
алізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середо-
вища та екологічної безпеки. 

Основними завданнями Міністерства екології та природних ресурсів України є: 
1) забезпечення формування державної політики у сфері охорони навколиш-

нього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбаче-
них законом, біологічної і генетичної безпеки; геологічного вивчення та раціо-
нального використання надр; поводження з відходами, у тому числі радіоактив-
ними; поводження з пестицидами та агрохімікатами; ліквідації наслідків Чорно-
бильської катастрофи; радіаційного захисту; раціонального використання, від-
творення і охорони природних ресурсів; охорони та раціонального використан-
ня земель; збереження, відтворення та невиснажливого використання біологіч-
ного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання 
екологічної мережі; організації, охорони та використання природно-заповідного 
фонду; охорони атмосферного повітря; розвитку водного господарства і меліо-
рації земель; державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодав-
ства про раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів, 
відтворення та охорону земель, екологічну та радіаційну безпеку, охорону та ви-
користання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження, від-
творення і невиснажливе використання біологічного та ландшафтного різнома-
ніття, формування, збереження і використання екологічної мережі, з питань по-
водження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небез-
печними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, дотримання ви-
мог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів природного серед-
овища під час створення, дослідження та практичного використання генетично 
модифікованих організмів у відкритій системі; здійснення державного геологіч-
ного контролю, а також у сфері збереження озонового шару, регулювання нега-
тивного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і вико-
нання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 
та Кіотського протоколу до неї, Паризької угоди;

2) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природно-
го середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, бі-
ологічної і генетичної безпеки, геологічного вивчення та раціонального викорис-
тання надр, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відхо-
дами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, ра-
ціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, охорони 
та раціонального використання земель, збереження, відтворення та невиснаж-
ливого використання біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, 
збереження та використання екологічної мережі, організації, охорони та вико-
ристання природно-заповідного фонду, охорони атмосферного повітря, а також 
збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу 
на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвен-
ції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до 
неї, Паризької угоди.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 
з урахуванням змін, внесених законами України, постановами та розпоряджен-
нями Кабінету Міністрів України, Міністерству екології та природних ресур-
сів України затверджено бюджетні призначення в обсязі 8 094,5 млн. грн., у то-
му числі: за загальним фондом – 4 809,0 млн. грн., за спеціальним фондом – 
3 285,5 млн. гривень.

У межах бюджетних асигнувань виконувалося двадцять шість бюджетних 
програм.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401010 «Загальне керівництво та управ-
ління у сфері екології та природних ресурсів» Міністерством екології та природних 
ресурсів України використано кошти у сумі 59,9 млн. грн., у тому числі за загаль-
ним фондом – 49,3 млн. гривень. Протягом року розглянуто 378 законопроектів, 
отримано та опрацьовано 50 962 шт. кореспонденції (доручень, листів), прийнято 
та опрацьовано 463 звіти фінансово-господарської діяльності установ організа-
цій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, розглянуто  
2 437 шт. звернень, заяв, скарг громадян України, проведено 754 шт. експертиз 
препаратів та 786 шт. державної реєстрації препаратів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401040 «Прикладні наукові та науко-
во-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і 
державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова під-
тримка підготовки наукових кадрів» Міністерством екології та природних ресур-
сів України використано кошти у сумі 32,3 млн. грн., у тому числі за загальним 
фондом – 19,3 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів протягом року було завершено та впрова-
джено 238 прикладних науково-дослідних робіт у природоохоронній сфері.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401090 «Підвищення кваліфікації та 
перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових 
та науково-педагогічних кадрів» Міністерством екології та природних ресурсів 
України використано кошти у сумі 29,8 млн. грн., у тому числі за загальним фон-
дом – 14,8 млн. гривень. 

За рахунок використаних коштів протягом року забезпечено підвищення ква-
ліфікації 3 874 осіб та розроблено 12 науково – дослідних робіт.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401160 «Збереження природно-за-
повідного фонду» Міністерством екології та природних ресурсів України ви-
користано кошти у сумі 279,5 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 
244,9 млн. гривень. 

За рахунок використаних коштів було забезпечено здійснення системи захо-
дів, спрямованих на збереження унікальних і типових ландшафтів, інших при-
родних комплексів, біологічного різноманіття, в тому числі генофонду рослин-
ного і тваринного світу, в 43 установах, що відносяться до сфери управління 
Мінприроди площею 1177,4 тис. га. На існуючих територіях природно-заповід-
ного фонду збережено 284 види рослин і 175 видів тварин, занесених до Чер-
воної книги України.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних 
заходів» Міністерством екології та природних ресурсів України використано ко-
шти у сумі 202,2 млн. грн., у тому числі за спеціальним фондом – 62,1 млн. гри-
вень.

За рахунок використаних коштів було частково виконано ряд заходів за на-
ступними напрямами, а саме: збереження природно-заповідного фонду; забез-
печення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спря-
мування (у тому числі сплата членських внесків); охорона і раціональне викорис-
тання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу; організація і 
здійснення заходів з екологічної освіти, підготовки кадрів, проведення екологіч-
ної експертизи, організації праці, впровадження економічного механізму забез-
печення охорони навколишнього природного середовища; охорона і раціональ-
не використання водних ресурсів; забезпечення раціонального використання і 
зберігання відходів виробництва і побутових відходів та заходи з інформатизації.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401500 «Здійснення заходів щодо реа-
лізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середо-
вища» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти 
за спеціальним фондом у сумі 115,0 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів було частково виконано ряд заходів за на-
ступними напрямами, а саме: забезпечення раціонального використання і збері-
гання відходів виробництва і побутових відходів, здійснення заходів у сфері на-
уки, інформації і освіти, а також підготовки кадрів, проведення екологічної екс-
пертизи, організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних органі-
зацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму 
забезпечення охорони навколишнього природного середовища, охорона і раціо-
нальне використання водних ресурсів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401520 «Забезпечення діяльності На-
ціонального центру обліку викидів парникових газів» Міністерством екології та 
природних ресурсів України використано кошти у сумі 2,2 млн. грн., у тому числі 
за загальним фондом – 2,1 млн. гривень. 

Протягом року Національним центром обліку викидів парникових га-
зів отримано та опрацьовано 366 шт. кореспонденції (доручень, листів), 
оформлено 1 річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових га-
зів окремими джерелами за попередній період та 5 проміжних звітів про На-
ціональний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів  
в секторах: енергетики, промислові процеси та використання продуктів, сіль-
ського господарства, землекористування, зміни землекористування та лісово-
го господарства, відходи. 

За бюджетною програмою по КПКВК 2401530 «Державна підтримка захо-
дів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парни-
кових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забез-
печення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» Мі-
ністерством екології та природних ресурсів України використано кошти у су-
мі 235,2 млн. грн., в тому числі за загальним фондом у сумі 117,2 млн. грн. та за 
спеціальним фондом у сумі 118, 0 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів у 2017 році реалізовувалось 2 проекти. У бе-
резні 2017 року завершилась реалізація проекту «Комплексна модернізація ва-
гонів типу «Е» та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового при-
воду на КП «Київський метрополітен» (ІІ етап ІІІ черга)», відповідно до якого здій-
снено комплексну модернізацію 15 вагонів. Даний проект дасть змогу зменши-
ти споживання електричної енергії поїздами майже на 41% і скоротити витрати 
енергетичних ресурсів на виробництво електроенергії, а також продовжити тер-
мін експлуатації вагонів на 20 років.

За проектом «Реконструкція системи теплозабезпечення групи будинків Шев-
ченківського району м. Львова з впровадженням індивідуальних теплових пунк-
тів «ІТП», який відповідно до договору на делегування повноважень щодо здій-
снення функцій замовника при реалізації проекту цільових екологічних (зеле-
них) інвестицій передано для реалізації до Львівського міського комунального 
підприємства «Львівтеплоенерго», у вересні 2017 року розпочато процедуру пу-
блічних закупівель, яка триває. Завершення реалізації вказаного проекту перед-
бачається у 2018 році. 

За рахунок коштів загального фонду було забезпечено виконання Меморан-
думу про взаєморозуміння між Міністерством екології та природних ресурсів 
України та Організацією з розробки нових енергетичних та промислових техно-
логій (Японія).

За бюджетною програмою по КПКВК 2404010 «Керівництво та управління у 
сфері геологічного вивчення та використання надр» Державною службою гео-
логії та надр України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, ви-
користано кошти у сумі 30,2 млн. грн., у тому числі за спеціальним фондом – 
11,3 млн. гривень.

Протягом року видано, переоформлено та продовжено 364 спеціальних до-
зволи, проведено 50 перевірок при видобуванні корисних копалин та 12 пере-
вірок надрокористування при геологічному вивченні, отримано та опрацьовано 
26 800 шт. кореспонденції (доручень, листів), опрацьовано 72 звіти фінансово-
господарської діяльності.

За бюджетною програмою по КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сиро-
винної бази» Державною службою геології та надр України, як відповідальним 
виконавцем бюджетної програми, використано кошти за загальним фондом у 
сумі 100,0 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів підготовлено 1 нафтогазоносний об’єкт пло-
щею близько 1 кв. км. з перспективними ресурсами 1000 тис. тонн умовного па-
лива, отримано прирости запасів 6 видів корисних копалин, пробурені 3 артезі-
анські свердловини.

За бюджетною програмою по КПКВК 2405010 «Керівництво та управління 
у сфері екологічного контролю» Державною екологічною інспекцією України, 
як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти у су-
мі 242,7 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 241,5 млн. гривень.

Протягом року проведено 32 195 інспекційних перевірок, стягнуто штра-
фів на суму 5 360,2 тис. грн., стягнуто коштів на суму 61 951,3 тис. грн.  
за пред’явленими претензіями та позовами за екологічні збитки, прове-
дено радіологічний контроль 220 062,4 тис. тонн вантажу та екологічний  
контроль 16 486,7 тис. тонн вантажу в пунктах пропуску через державний кордон 
та в зоні діяльності внутрішніх митниць, отримано та опрацьовано 19 791 шт. ко-
респонденції (доручень, листів).

За бюджетною програмою по КПКВК 2406010 «Керівництво та управління у 
сфері радіаційного захисту населення» Національною комісією з радіаційного 
захисту населення України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, 
використано кошти за загальним фондом у сумі 0,8 млн. гривень.

Протягом року отримано та опрацьовано 104 од. кореспонденції (доручень, 
листів).

За бюджетною програмою по КПКВК 2407010 «Керівництво та управління у 
сфері водного господарства» Державним агентством водних ресурсів України, 
як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти за за-
гальним фондом у сумі 18,7 млн. гривень.

Протягом року розглянуто та підготовлено 17 нормативно-правових актів, 
опрацьовано 10 000 шт. кореспонденції (доручень, листів), прийнято та опрацьо-
вано 204 звіта фінансово-господарської діяльності установ організацій та під-
приємств, що належать до сфери управління Агентства, проведено 37 од. ауди-
торських перевірок діяльності водогосподарських організацій.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407020 «Прикладні наукові та науково-
технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку 
водного господарства» Державним агентством водних ресурсів України, як від-
повідальним виконавцем бюджетної програми, використано кошти за загальним 
фондом у сумі 0,2 млн. гривень.

Протягом року виконання прикладних наукових та науково-технічних розро-
бок здійснювалося у 3 наукових установах, якими протягом року забезпечено ви-
конання 4 прикладних наукових та науково-технічних розробок, в тому числі за 
пріоритетними напрямами.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407040 «Підвищення кваліфікації ка-
дрів у сфері водного господарства» Державним агентством водних ресурсів 
України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано ко-
шти у сумі 4,9 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 4,0 млн. гривень.

Протягом року в інституті підвищили кваліфікацію 1 286 працівників водогос-
подарської галузі та проведено 12 короткострокових семінарів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407050 «Експлуатація державного во-
догосподарського комплексу та управління водними ресурсами» Державним 
агентством водних ресурсів України, як відповідальним виконавцем бюджетної 
програми, використано кошти у сумі 3 439,1 млн. грн., у тому числі за загальним 
фондом – 1 467,1 млн. грн., за спеціальним – 1 972,0 млн. гривень.

Протягом року було підготовлено до поливу зрошувані землі на пло-
щі 650,3 тис. га, забезпечено подачу води в маловодні регіони в об’ємі 
1 890 904 тис. куб. м., здійснено водовідведення та регулювання водноповітря-
ного режиму на площі 2 806,4 тис. га., проведено моніторинг за гідрогеолого-ме-
ліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних 
систем на площі 4 558,6 тис. га., перекачано насосними станціями захисних спо-
руд Дніпровського каскаду водосховищ 800 772,4 тис. куб. м води з метою за-
побігання затопленню територій, виконано 92 738 вимірювань показників якос-
ті води, на основі яких проводився аналіз екологічного стану та оперативно при-
ймались управлінські рішення щодо покращення стану поверхневих вод, органі-
зовано 44 міжнародні зустрічі з питань співробітництва на прикордонних водах у 
рамках міжнародної співпраці.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407070 «Захист від шкідливої дії вод 
сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в ба-
сейні р. Тиса у Закарпатській області» Державним агентством водних ресурсів 
України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано ко-
шти за загальним фондом у сумі 0,2 млн. гривень.

Протягом року розроблено робочі проекти в межах проектів «Покращення 
транскордонного протипаводкового захисту та захисту від внутрішніх вод в меж-
иріччі річок Тиса-Тур» та «Вдосконалення та розвиток спільної українсько-угор-
ської АІВС «Тиса».

За бюджетною програмою по КПКВК 2407120 «Розвиток та поліпшення еко-
логічного стану зрошуваних та осушених угідь» Державним агентством водних 
ресурсів України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, викорис-
тано кошти за загальним фондом у сумі 29,5 млн. гривень.

Протягом року реконструйовано 5 насосних станцій, реконструйовано кана-
лів протяжністю 3 309 пог. м, реконструйовано закритих водогонів протяжніс-
тю 2 180 пог. метрів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407800 «Реконструкція гідротехніч-
них споруд захисних масивів дніпровських водосховищ» Державним агентством 
водних ресурсів України, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, 
використано кошти за загальним фондом у сумі 36,8 млн. гривень.

Протягом року проведено реконструкцію 3 об’єктів захисних масивів дніпров-
ських водосховищ та проведено реконструкцію гідротехнічних споруд захисних 
масивів дніпровських водосховищ на площі 6,8 тис. гектарів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408010 «Керівництво та управління ді-
яльністю у зоні відчуження» Державним агентством України з управління зоною 
відчуження, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, використано 
кошти за загальним фондом у сумі 8,4 млн. гривень.

Протягом року опрацьовано 12 334 од. документів і звернень громадян, до-
ручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 
та звернень народних депутатів; надано 590 роз’яснень про з стосування законо-
давства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; здійснено 8 ві-
домчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної без-
пеки та охорони навколишнього пр родного середовища, 9 перевірок дотримання 
правил радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та радіоак-
тивних відходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення та 
видано 51 спеціальний дозвіл на провадження окремих видів діяльності на терито-
рії зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408040 «Внески України до Чорнобиль-
ського фонду «Укриття» та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР» Державним агент-
ством України з управління зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бю-
джетної програми, використано кошти у сумі 1 186,3 млн. грн., у тому числі за за-
гальним фондом – 886,9 млн. грн. та за спеціальним – 299,4 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів сплачено внесок України до Чорнобильського 
фонду «Укриття» на реалізацію програми SIP в т.ч. курсову різницю минулих років.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408070 «Радіологічний захист населення 
та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення» 
Державним агентством України з управління зоною відчуження, як відповідальним 
виконавцем бюджетної програми, використано кошти за загальним фондом у су-
мі 2,8 млн. гривень.

За рахунок використаних бюджетних коштів впродовж року здійснювався 
контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сільсько-
господарської та лісової продукції у 409 населених пунктах зони гарантованого до-
бровільного відселення, відібрано та перевірено 39 950 одиниць проб продуктів 
харчування, сільськогосподарської продукції та продукції лісового господарства, 
надано населенню 4 342 консультації щодо рівнів забруднення продуктів харчуван-
ня, забезпечено проведення семінарів.

Народицькою районною спеціалізованою станцією по догляду за землями зо-
ни безумовного (обов’язкового) відселення було забезпечено утримання терито-
рії у належному санітарно-екологічному та пожежно-безпечному стані загальною 
площею 22 449,83 га.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408080 «Збереження етнокультурної 
спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи» Дер-
жавним агентством України з управління зоною відчуження, як відповідальним ви-
конавцем бюджетної програми, використано кошти у сумі 4,6 млн. грн., у тому чис-
лі за загальним фондом – 4,6 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів Державним науковим центром захисту куль-
турної спадщини від техногенних катастроф (далі – Центр) виконано роботи за 10 
науковими темами (з них – 8 тем завершено), а також здійснено 3 науково-техніч-
них послуги з впровадження результатів наукових досліджень та 2 комплекси за-
ходів з опрацювання і збереження архівно-музейних фондів. 

Підготовлено річні наукові звіти про виконані НДР. Загальний обсяг наукової 
продукції, створеної Центром у 2017 році, становить 543,3 друк. арк. (у т. ч. звіти – 
123,3 друк. арк., розшифровки – 360 друк. арк., опубліковані праці – 60 друк. арк.).

За бюджетною програмою по КПКВК 2408090 «Виконання робіт у сфері пово-
дження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу 
«Вектор» та експлуатація його об’єктів» Державним агентством України з управ-
ління зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, ви-
користано кошти у сумі 75,8 млн. грн., в тому числі за загальним фондом у сумі 
56,4 млн. грн. та за спеціальним фондом у сумі 19, 4 млн. гривень.

У 2017 році бюджетні асигнування було направлено на фінансування робіт по 
збиранню та зберіганню радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізу-
ючого випромінювання загальним обсягом  172,1 тонн, по дезактивації спецодя-
гу та засобів індивідуального захисту забрудненого радіоактивними речовинами 
загальним обсягом 11,3 тонни, по проведенню  82472 дозиметричних та радіо-
метричних вимірів, з розроблення 24 проектів  для забезпечення реконструкції та 
будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з 
радіоактивними відходами, по виконанню робіт з проведення ДСП»ЦППРВ» 5961 
технічного огляду, технічного обслуговування та ремонту обладнання, по виконан-
ню робіт з прийняття на довгострокове зберігання 1154 джерел іонізуючого випро-
мінювання, що надійшли від спецкомбінатів ДК «Укр ДО» Радон».

Експлуатація у 2017 році Централізованого сховища для довгострокового збері-
гання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ), що входить 
до складу 2-ї черги комплексу «Вектор» дозволила забезпечити прийом, ідентифі-
кацію, сортування, обробку, комплектацію, перепакування, паспортизацію та на-
ступне роздільне зберігання (до 50 років) 1154 одиниці відпрацьованих джерел 
альфа-, бета-, гамма- і нейтронного (α , β, γ, η) випромінювання закритого типу, 
а також виключила можливість несанкціонованого доступу до самих джерел або 
до інформації про них.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408110 «Підтримка екологічно безпечно-
го стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» Держав-
ним агентством України з управління зоною відчуження, як відповідальним вико-
навцем бюджетної програми, використано кошти у сумі 359,2 млн. грн., у тому чис-
лі за загальним фондом – 339,0 млн. гривень.

Протягом року за рахунок використаних коштів проводилось технічне обслу-
говування 362 км дорожньої мережі зони відчуження; технічне обслуговування 
133,2 км інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні 
мережі); зроблено 38 933 вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та раді-
аційно-дозиметричного контролю); зібрано, перероблено, переведено (захоро-
нено) 4,8 тис.куб.м РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (бур-
тів) пунктів тимчасової локалізації РАВ; здійснено закриття 7 758 кв.м сховища 
№ 30 ПЗРВ «Буряківка».

За бюджетною програмою по КПКВК 2408120 «Підтримка у безпечному ста-
ні енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з 
експлуатації Чорнобильської АЕС» Державним агентством України з управлін-
ня зоною відчуження, як відповідальним виконавцем бюджетної програми, ви-
користано кошти у сумі 991,6 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 
893,8 млн. гривень.

Протягом року за рахунок використаних коштів забезпечено на належному 
рівні безпеку блоків № 1,2,3 ДСП «Чорнобильська АЕС», сховища відпрацьова-
ного ядерного палива № 1, фізичний захист ядерних матеріалів, що знаходять-
ся на промисловому майданчику ЧАЕС, і дотримано гарантії МАГАТЕ з їх збері-
гання; виведено з експлуатації 712 систем та елементів енергоблоків Чорнобиль-
ської АЕС; передано до ДСП ЦППРВ на захоронення 7 тис.куб.м твердих радіо-
активних відходів.

Дебіторська заборгованість, відповідно до консолідованого звіту Мініс-
терства екології та природних ресурсів України, за загальним фондом станом 
на 01.01.2018 року становить 682,083 тис. грн., за спеціальним фондом станом 
на 01.01.2018 року становить 3 711,953 тис. гривень. 

Кредиторська заборгованість, відповідно до консолідованого звіту Мініс-
терства екології та природних ресурсів України, за загальним фондом станом 
на 01.01.2018 року становить 14 686,140 тис. грн., за спеціальним фондом ста-
ном на 01.01.2018 року становить 244 281,253 тис. гривень.

Інформація про використання Міністерством екології та природних ресурсів 
України коштів Державного бюджету України у 2017 році розміщена на web-сайті 
Мінприроди України: www.menr.gov.ua.

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

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження № 
433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Миколайови-
ча, 10.06.1979 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений 
Скорбенко Д.М. зареєстрований та проживає за адресою: 
проспект Ю.Гагаріна, буд. 193, кв. 103, м. Харків.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Скорбен-
ка Дениса Миколайовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 29 березня 2018 року об 11 годині 00 хвилин у 
залі судових засідань Марківського районного суду Луган-
ської області за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка 
Марківського району Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі: головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження 
№ 417/4377/17 стосовно Крисіна Віктора Валерійовича, 
23.12.1976 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому 
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в поряд-
ку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Кри-
сін В.В. зареєстрований за адресою: кв-л Пролетаріату Дон-
басу, буд. 50, кв. 8, м. Свердловськ.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Крисіна Ві-
ктора Валерійовича в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 29 березня 2018 року о 14 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луганської об-
ласті за адресою (пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марків-
ського району Луганської області, 92400).

Справа розглядається колегією суддів у складі: головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає обвинувачену Катюху Олександру Во-
лодимирівну, 26 вересня 1977 р.н. (зареєстрова-
не місце проживання: Донецька обл., м. Покровськ, 
вул. Шмідта, 12, кв. 42) у судове засідання для здій-
снення спеціального судового провадження у кри-
мінальному провадженні № 2201605010000000113 
від 01.06.2016 (справа № 328/2893/17) за обвинува-
ченням Катюхи О.В. у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 29.03.2018 року о 09.00 годині в 
залі судового засідання за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі не-
явки обвинуваченої Катюхи О. В. кримінальне про-
вадження буде здійснюватися за її відсутності. Ко-
легія суддів: головуючий суддя Коваленко П. Л., судді  
Ушатий І. Г., Курдюков В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/4976/2016-к стосовно Ткаченка Леоніда Леонідови-
ча, 31.08.1971 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Ткаченко Леонід Леонідович зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 4, кв. 61.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Ткаченка Леоніда 
Леонідовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
6 квітня 2018 року о 10.00 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М.,  
Юрченко С. О.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/8736/2016-к стосовно Сурженка Михайла Вікторовича, 
29.08.1964 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Сурженко Михай-
ло Вікторович зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, кв-л 50-річчя Жовтня, б. 26, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Сурженка Михайла Ві-
кторовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в по-
рядку спеціального судового провадження та відбудеться 5 квіт-
ня 2018 року о 12.00 годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головую-
чого судді Половинки В. О., суддів Попової О. М., Осіпенко Л. М.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області від 03.03.2018 року відкрито про-
вадження по спеціальному досудовому розслідуван-
ню за обвинуваченням Варвашені Тетяни Миколаїв-
ни у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3 КК України та призначене під-
готовче судове засідання.

До суду як обвинувачена викликається Варваше-
ня Тетяна Миколаївна. Підготовче судове засідан-
ня відбудеться 30.03.2018 року о 13 годині 00 хви-
лин у приміщенні Бердянського міськрайонного суду 
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. 
Консульська, 64.

Суддя Богомолова Л. В.

Генеральне регіональне управління приватного акціо-
нерного товариства «Українська пожежно-страхова компа-
нія» сповіщає про втрату бланків полісів обов’язкового стра-
хування цивільної відповідальності власників транспортних 
засобів серії АВ №№ 1577779, 1577792, 1625348, 1625418, 
1637983, 1646936, 3805582–3805586 (5 шт.), 3805900, 
3805989–3806000 (12 шт.), 3842435, 3842492, 3895237–
3895245 (9 шт.), 3895284, 3895295, 3895328, 3895330, 
3895338, 3924985, 3938275, 3940812, 3940871, 6107196, 
6128465, 6177422, 9635415, 9654078, 9664277, 9664411, 
9664415; серії АЕ №№ 218169, 218196, 237113, 253919–
253920 (2 шт.), 253974, 262713, 262764, 262846–262850  
(5 шт.), 5356901, 5356939–5356940 (2 шт.), 5357155, 
5365042, 5391374, 5391422–5391423 (2 шт.), 5391467, 
5391474, 6221447–6221448 (2 шт.), 6222784, 6236132, 
6236354, 6236368–6236374 (7 шт.), 6236398–6236400 (3 
шт.), 6236409, 6236499, 6236722, 6938748, 6938753–6938754  
(2 шт.), 6938762, 6940322, 6940386, 7082583–7082585 
(3 шт.), 7130573, 7130690, 8094275, 8094500, 8115398, 
8115424, 8116353, 8116355, 8124250, 8862048, 8862074–
8862077 (4 шт.), 8862079, 8875651, 8875716–8875717 
(2 шт.), 8875797, 8886442, 8898863, 9654280, 9673121, 
9673149, 9673156, 9673163; серії АІ №№ 1178237, 1178894, 
1223202, 1223224, 1235664, 1235687, 1235690, 1235711–
1235712 (2 шт.), 1235778, 1235886, 1267783, 1267842, 
5002791, 5003987, 5018608, 5018611, 5018614–5018619 
(6 шт.), 5018649, 5018666, 5018699, 5018727, 5018732, 
5028942, 5050548, 5050632, 5052255, 5054914, 5054917, 
5076402, 5081672, 5082840, 5102120, 5104625, 5104659, 
5110362, 5129494–5129495 (2 шт.), 5148663, 5148825, 
5149223, 5149772–5149773 (2 шт.), 5149879, 5186073, 
5186076, 5199338, 5199358, 5200435, 5200808–5200809 
(2 шт.), 5212027, 5227259, 5242457, 5252223, 5253238–
5253249 (12 шт.), 5253280, 5253949, 6805058, 6842380, 
8626817, 8626825; серії АК №№ 496209, 496306, 496374, 
504948, 1465682, 2734827, 2743664, 2781883, 2797493, 
2797495; серії АМ №№ 326160 –326161 (2 шт.); серії АС №№ 
1709489, 1718238, 1731699, 1744851, 1748613–1748614  
(2 шт.), 1914801, 7074700, 7094959, 7094980–7094982 
(3 шт.), 7094984, 7094989, 7187611, 7187737, 7187792, 
7256222, 7256226, 7256289 і відповідних до них бланків спе-
ціальних знаків, та що вони є недійсними.

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-
ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового прова-
дження відносно Дробота Олександра Миколайови-
ча, 21.04.1960 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за кримінальним про-
вадженням № 426/18/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
обвинуваченого Дробота Олександра Миколайови-
ча, який проживає за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 75, кв. 50, у судо-
ве засідання, яке буде проводитися в порядку спеці-
ального судового провадження та відбудеться 6 квіт-
ня 2018 року о 12.00 годині в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого Дробота Олексан-
дра Миколайовича в судове засідання, судовий роз-
гляд буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у  
складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів 
Осіпенко Л. М., Юрченко C. O.

Повістка про виклик обвинувачених
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 409/1369/16-к стосовно Лукашова Станіслава Микола-
йовича, 13.05.1977 року народження, останнє місце реє-
страції: Луганська область, смт Білокуракине, вул. Підгір-
на, б. 168, Орлова Валентина Олександровича, останнє 
місце реєстрації: Луганська область, Білокуракинський 
район, с. Паньківка, вул. Зарічна, б. 27.

Лукашов Станіслав Миколайович обвинувачується за 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, Орлов 
Валентин Олександрович обвинувачується за ст. 110  
ч. 2 КК України, по яким здійснювалось спеціальне досу-
дове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає Лу-
кашова Станіслава Миколайовича, 13.05.1977 року на-
родження, останнє місце реєстрації: Луганська область, 
смт Білокуракине, вул. Підгірна, б. 168, Орлова Валенти-
на Олександровича, останнє місце реєстрації: Луганська 
область, Білокуракинський район, с. Паньківка, вул. За-
річна, б. 27, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 3 квітня 2018 року о 16.30 годині в залі судових засі-
дань Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Попової О. М.

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-
ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового про-
вадження відносно Пілавова Маноліса Васильови-
ча, 24.03.1964 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110  
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає обвинуваченого Пілавова Маноліса Васильови-
ча, який проживає за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Ліньова, б. 67а, кв. 24, у судове за-
сідання, яке буде проводитися в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 6 квіт-
ня 2018 року об 11.00 годині в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого Пілавова Манолі-
са Васильовича в судове засідання, судовий розгляд 
буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у  
складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів 
Скрипника C. M., Юрченко C. O.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/342/2016-к стосовно Іванушкіна Сер-
гія Сергійовича, 12.05.1965 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 109 ч. 1, ст.. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачений Іванушкін Сергій Сергійович, за-
реєстрований за адресою: Луганська область, смт 
Станиця Луганська, вул. Шевченка, б. 96.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Іванушкіна Сергія Сергійовича у підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 5 квітня 2018 
року о 12.00 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів 
Юрченко C. O., Попової О. М.

Обвинувачена Колесникова Ганна Геннадіївна, 
08.01.1988 р.н., останнє відоме місце проживання: 
Донецька область, м. Торез (нині м. Чистякове), вул. 
Ризька, 16, кв. 25, викликається до Приазовського 
районного суду Запорізької області (Запорізька об-
ласть, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 
23813), для участі в судовому засіданні на 14.00 год. 
28 березня 2018 року, у кримінальному провадженні 
№22014050000000451 за обвинуваченням Колесни-
кової Г. Г. у вчиненні кримінального правопорушення 
— злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Справа розглядається у складі колегії суддів: голову-
ючого судді Пантилус О. П., суддів Васильцової Г. А.,  
Діденко Є. В. Участь обвинуваченої в судовому засі-
данні обов’язкова. Наслідками неприбуття обвинува-
ченої за викликом без поважних причин або непові-
домлення про причини неприбуття, згідно зі ст.ст. 
139, 323 КПК України, — є накладення грошово-
го стягнення, примусовий привід, а також здійснен-
ня спеціального судового провадження у відсутнос-
ті обвинуваченої. З моменту опублікування повістки 
про виклик у газеті «Урядовий кур’єр», обвинуваче-
на вважається належним чином ознайомленою з її 
змістом.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими 
наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів, серія AК: 6217573, 6639223, 
4439365, 3071637, 4439346, 2350559, 4944005, 6657428, 6641265, 
6191664, 6191666, 6191673, 5239716, 4427674, 6200939, 3074322, 
7471076, 3073199, 3059400, 7055689, 4428176, 2341670, 6643898, 
4430354-4430355, 6191669-6191671, 4948662-4948663, 7471057-
7471058, 7353730-7353733, 1603219-1603224; серія AМ: 5657780, 
1746554, 643770, 1454707, 1458871, 1456073, 1746736-1746737, 
647952-647955; Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія, Азербай-
джан: 12355970, 12363623, 12638226, 12355539, 12355541, 12369572, 
12969562, 12363639, 12042988, 12968571, 12366765, 12363618-
12363619, 12990447-12990448, 12640410-12640411; Зелена Картка 
Вся система, Азербайджан: 12618935; добровільне страхування від-
повідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 
2793040, 2793748, 2793778, 2793795, 2820712, 2820737, 2820957, 
2628668, 2382530, 2644105, 2601417, 2771200, 2671632, 2777556, 
2503271, 2726326, 2693850, 2696568, 2715961, 2716196, 2524579, 
2682435, 2601969, 2602145, 2623518, 2623792, 2623827, 2623847, 
2623889, 2669176, 2682689, 2682699, 2682741, 2682778, 2716258, 
2727717, 2727722, 2559615, 2742264, 2654090, 2378258, 2799119, 
2799121, 2733591, 2690858, 2733650, 2666612, 2696335, 2696343, 
2727783, 2712196, 2712354, 2661925, 2712334, 2698379, 2712232, 
2382407, 2382409, 2793412, 2383211, 2667085, 2336304, 2394882, 
2394886, 2395002, 2619811, 2660202, 2660463, 2678012, 2678079, 
2721510, 2600050, 2619790, 2660363, 2697861, 2698039, 2698043, 
2698053, 2749469, 2749526, 2531507, 2670697-2670698, 2558890-
2558893, 2715951-2715956, 2762399-2762400, 2799123-2799124, 
2381459-2381461, 2381474-2381477, 2381516-2381518, 2382320-
2382340, 2394991-2394993, 2599865-2599866, 2619793-2619798, 
2677987-2677990.

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луган-
ської області 21 червня 2016 року постановлено ухва-
лу про здійснення спеціального судового провадження 
відносно Литвина Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни за кримінальним провадженням № 426/351/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає обвину-
ваченого Литвина Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 року 
народження, який зареєстрований та проживає за адре-
сою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Осипенка, буд. 
5, кв. 214, у судове засідання, яке буде проводитися в по-
рядку спеціального судового провадження та відбудеть-
ся 2 квітня 2018 року об 11.30 годині в залі судових засі-
дань Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

У разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Анатолі-
йовича в судове засідання, судовий розгляд буде прово-
дитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Юрченко C. O.

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«УКРАЇНА-2000» (код ЄДРПОУ 31197641), повідо-

мляє про припинення Товариства шляхом його лікві-

дації згідно з протоколом № 01-2018 від 13.03.2018. 

Ліквідатором призначено Гелашвілі Олену Олексан-

дрівну. Вимоги кредиторів приймаються протягом 

двох місяців з дня публікації за адресою:  51931, Укра-

їна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, про-

спект Тараса Шевченка, буд. 46, приміщення 200 В.

Старобільський районний суд Луганської області 
повідомляє Козегороцького Валентина Валентино-
вича, який мешкає за адресою: вул. Інтернаціональ-
на, 1/17, смт Петровське, Антрацитівський р-н Луган-
ської області, що 13 грудня 2017 року було винесе-
но рішення по цивільній справі № 431/5653/17; про-
вадження 2/431/1899/17 за позовом Козегороцької 
Людмили Сергіївни до Козегороцького Валентина 
Валентиновича про розірвання шлюбу.

Суддя В. Ю. Колядов

В провадженні Жовтневого районного су-
ду м. Маріуполя Донецької області (87500, 
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) перебуває 
кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Халаджи Олени Станіславівни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Халаджи Олена Станісла-
вівна, 12 липня 1967 року народження (вул. 
Мічуріна, буд. 45, с. Костянтинопіль, Велико-
новосілківський район, Донецька область), 
викликається для участі в підготовчому роз-
гляді справи, що відбудеться 26 березня 
2018 року о 09.00 годині в приміщенні суду 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, 
пр. Металургів, 31, каб. 26.

Суддя О. Л. Соловйов

В провадженні Жовтневого районного су-
ду м. Маріуполя Донецької області (87500, 
м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) перебуває 
кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Селецької Ольги Анатоліївни у вчиненні 
кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Обвинувачена Селецька Ольга Анатолі-
ївна, 03.12.1971 року народження (вул. Ка-
лузька, буд. 6-а, м. Донецьк), викликається 
для участі в підготовчому розгляді справи, 
що відбудеться 30 березня 2018 року о 15.00 
годині в приміщенні суду за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31, каб. 26.

Суддя О. Л. Соловйов

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля Доне-
цької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») роз-
глядає кримінальне провадження за обви-
нуваченням Некрасова Дмитра Михайлови-
ча у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408 
КК України.

Обвинувачений Некрасов Дмитро Михай-
лович, 10.01.1989 р.н., останнє місце ре-
єстрації якого: Донецька область, м. Іло-
вайськ, вул. Зелена, 8, кв. 10, викликається 
на 28.03.2018р. об 11.00 год. до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 14, 
для участі в розгляді кримінального прова-
дження.

Суддя Хоменко Д. Є.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Надьон Зінаїді Гаврилів-

ні, 22.07.1947 р.н., зареєстрованій за адресою  
м. Луганськ, вул. Прохладна, буд. 5, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно 
з’явитися 23.03.2018 об 11 год. 00 хв. до слідчо-
го відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сє-
вєродонецьк Луганської області) ГУ СБ Украї-
ни в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т 
Космонавтів, буд. 18, до слідчого слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродо-
нецьк Луганської області) ГУ СБ України в До-
нецькій та Луганській областях Якутко Л. О., для 
відкриття та надання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження, а також проведення 
інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №22017130000000117 від 14.06.2017.

Цим оголошенням повідомляємо про 
припинення тендерних процедур, що впро-
ваджуються Агенцією по Впроваджен-
ню (АпВ) спільно з Українським фондом 
соціальних інвестицій у межах мікропро-
екту № 14-23-52-005 «Створення житло-
вих умов для ВПО в м. Токмак, Запорізь-
ка область (соціальне житло – квартири)/
KfW» за договором підряду на виконання 
будівельних робіт № CP-W-1400212-KFW.  
 Розкриття тендерних пропозицій за адре-
сою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 54, 3 по-
верх 22.03.2018 р. о 10:00 не відбудеться.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів (нафта, газ, розчинений у на-

фті, газ природний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, 
бутани — корисні копалини загальнодержавного значення) Червонояр-
ського родовища згідно спеціального дозволу від 08.02.2001 року № 2371. 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція – підготовлений до споживання газ природний, нафта і конден-
сат. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — фі-
лія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Червоноярському родовищу рахуються на Державно-
му балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного ха-
рактеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище розташоване на території 
Красноградського району Харківської області, поблизу крупного Західно- 
Хрестищенського родовища. Район порівняно густо населений. Значни-
ми населеними пунктами є смт Хрестище, Червоний Яр, Високий, Світле.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 0,5 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуг-

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоо-
хоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні родовище розташоване у північній привісьо-
вій зоні південно-східної частини ДДЗ і входить до складу Кочубіївсько-
Олексіївського валу, який простежується у відкладах С3 — Р1 у вигляді 
міжкупольних брахіантиклінальних складок субширотного простягання 
ускладнених штоками девонської солі.

Родовище відкрито в 1979 р., введено в дослідно-промислову розроб-
ку в червні 1981 року. Експлуатаційний фонд складає 8 свердловин, одна 
з яких очікує капітального ремонту. За період розробки на родовищі видо-
буто 1372 млн. м3 газу та 19 тис. т конденсату.

Червоноярське нафтогазоконденсатне родовище не має власної уста-
новки комплексної підготовки газу (УКПГ), тому свердловини даного ро-
довища підключені шлейфами до трьох установок сусіднього Західно- 
Хрестищенського ГКР: свердловини №№ 6, 22, 23, 24, 51, 52 — до УКПГ-2, 
свердловина № 21 — до УКПГ-3 та свердловина № 311 — до УКПГ-5.

Довжини від 5000 до 6743 м. Свердловини №№ 6, 51 і №№ 22, 24 мають 
єдині шлейфи. На даний підготовка видобувної продукції Червоноярсько-
го ГКР здійснюється тільки на двох установках – УКПГ-2 і УКПГ-3, до яких 
також підключені свердловини Західно-Хрестищенського ГКР. Дані уста-
новки відносяться до Єфремівського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобу-
вання». На цих установках здійснюється первинна підготовка газу, кінцева 
— на Хрестищенських головних спорудах (ГС).

Через падіння робочих тисків, підготовка газу на більшості Хрестищен-
ських УКПГ спрощена до одноступеневої сепарації. Видобувна продукція 
свердловин №№ 22, 23 24, 51, 52 Червоноярського НГКР направляється на 
вузол вхідних шлейфів (ВВШ) УКПГ-2, після чого разом з газом свердло-
вин іншого родовища подається в сепаратори С-1-2, С-1-3, де відбуваєть-
ся відокремлення від природного газу вуглеводневого конденсату, плас-
тової води і механічних домішок. 

Після сепараторів газ через замірну дільницю (ВЗГ), де здійснюється 
його замір, по газопроводу транспортується на Хрестищенську дотисну 
компресорну станцію (ХДКС). Частина газу перед ВЗГ через теплообмін-
ник Т-1, якщо в цьому є потреба, подається в сепаратор С-2 для додатко-
вої очистки. Після сепаратора С-2 частина газу іде на власні потреби УКПГ, 
а друга частина через замірний вузол подається місцевому споживачу — 
с. Хрестище.

Видобувна продукція св. № 21 надходить на ВВШ УКПГ-3, та разом з га-
зом високонапірних свердловин іншого родовища направляється в тепло-
обмінник ТО для підігріву. Далі газ дроселюється на штуцері регулюючо-
му  і подається в сепаратор С-1-3, де відбувається відокремлення від при-
родного газу вуглеводневого конденсату, пластової води і механічних до-
мішок. Після сепаратора С-1-3 газ направляється до сепаратора С-8 для 
додаткової очистки, і далі, через ВЗГ подається на ХДКС.

Рідинна фаза, яка відокремилась в сепараторах С-1-2, С-1-3 (УКПГ-2) та 
С-1-3, С-8 (УКПГ-3) по мірі накопичення автоматично скидається в конден-
сатопроводи і продувається на головні споруди по конденсату (ГСК) для 
подальшого розділення і стабілізації. З установок виходить очищений від 
крапельної рідини та механічних домішок газ.

Кінцева підготовка газу до транспортних кондицій перед подачею в га-
зотранспортну систему (ГТС) ПАТ «Укртрансгаз» здійснюється на Хрести-
щенських ГС, де процес підготовки газу здійснюється на сучасній установ-
ці поглибленого вилучення вуглеводнів, в основу принципу роботи якої 
покладено використання турбодетандерного обладнання з необхідністю 
використання компресорних агрегатів з подальшим охолодженням газу 
до температури сепарації 243° К. Такий процес сприяє додатковому вилу-
ченню важких вуглеводнів (С5+) та вилученню зріджених пропан-бутано-
вих фракцій (С3-С4).

До складу ГС входять ДКС та установка централізованої підготовки газу 
з турбодетандерним агрегатом (УЦПГ з ТДА). ДКС складається зі старого 
та нового цехів. Старий цех складений агрегатами з газотурбінним приво-
дом потужністю 6,3 МВт. Новий цех ХДКС введено в експлуатацію на по-
чатку вересня 2015 року, до складу якого входить нове компресорне об-
ладнання типу SolarTitan 130 з газотурбінним приводом потужністю 13,5 
МВт, продуктивність — 12,8 млн. м3/добу. Для запобігання гідратоутво-
рення в системі збору, підготовки і транспортування газу використовуєть-
ся інгібітор гідратоутворення — метанол.

Подача метанолу здійснюється в кількості, що встановлена нормами 
витрат метанолу, які щорічно розробляються та затверджуються в ПАТ 
«Укргазвидобування».

Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В 
межах земельних ділянок відведених для будівництва свердловин після 
його завершення будуть проведені заходи щодо їх рекультивації.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюють-
ся згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхід-
ному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раці-
онального використання природних ресурсів, а також забезпечення ви-
конання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

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

що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим 
ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікро-
клімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Пла-
тіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошо-
вому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосфер-
не повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами за-
бруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: територія являється вододілом між річками Орчик 
та Берестова, що є правими притоками річки Орель. Безпосередньо на ді-
лянці робіт розташований ставок місцевого значення (передбачено впро-
вадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); при штат-
ному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження пе-
редбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив 
характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та 
інших їх властивостей Ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть 
стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матері-
алами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація 
ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпе-
ченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища об’єкти природно-за-
повідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтово-

го та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направ-
ленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рос-
линного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характе-
ризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в еко-
номіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском 
у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відхо-
дів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих 
законодавчих норм і актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): під-
став для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповід-
ності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, 
поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести роз-
рахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що перед-
бачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; ана-
ліз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, ін-
шої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаче-
ного попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкта господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауважен-
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцін-
ки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати част-
ково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
— спеціальний дозвіл від 08.02.2001 року № 2371 на користування надра-
ми, з метою продовження видобування вуглеводнів Червоноярського ро-
довища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: від-
ділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресур-
сів України.

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 
оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, на-

фта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бу-
тани — корисні копалини загальнодержавного значення) Тимофіївсько-
го родовища згідно спеціального дозволу від 08.02.2001 року № 2373. 
Метод розробки родовища — на виснаження, горизонту Т1 — сайклінг 
процес,режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлені до спожи-
вання природний газ, нафта, конденсат. Роботи на ділянці надр буде здій-
снювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» 
ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Тимофіївському родовищу рахуються на Державно-
му балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного ха-
рактеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище розташоване на території 
Гадяцького району Полтавської області на відстані 18 км на північний схід 
від м. Гадяч. Безпосередньо в межах родовища розташовані села Великі 
Будища та Плішивець.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 25,4 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуг-

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоо-
хоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Родовище відкрите в 1974 році, у дослідно-промислову розробку родо-
вище введене в 1978 р., а в 1979 р. запаси зачислені до Державного ба-
лансу корисних копалин. В регіональному структурному плані Тимофіїв-
ське родовище розташоване в межах північної прибортової зони північно-
західної частини центрального грабена Дніпровсько-Донецької западини.

В межах розкритого свердловинами продуктивного розрізу виді-
лено наступні продуктивні горизонти і пласти: С-4б, С-5а, С-5б, С-6-7б, 
С-20-23а, С-20-23б, С-20-23в серпуховського ярусу, В-14а, В-14б, В-15а, 
В-15б, В-15в, В-16а, В-16б, В-16в, В-17, В-18а, В-18б, В-19-20а, В-19-20б, 
В-21-22 верхньовізейського під’ярусу нижнього відділу камяновугільної 
системи та Фм-1 фаменського ярусу верхнього девону.

В межах ділянки надр в експлуатаційному фонді перебуває 39 свердло-
вини, з них в діючому фонді — 31 свердловина (28 газових та 3 нафтові). 
Початкові запаси газу на родовищі складають: газу — за кат. С1 — 28 246 
млн м3, кат. С2 — 783 млн м3, конденсату — за кат.  С1 — 11 395 тис. т, кат. С2 — 
360 тис. т, нафти — за кат. С1 - 3809 тис. т, кат. С2 — 140 тис. т. 

За період розробки на родовищі видобуто 15970,4 млн. м3 вільного га-
зу, 4686 тис. т конденсату та 182 тис. т нафти і 69,5 млн. м3 розчинено-
го газу.

Тимофіївська установка комплексної підготовки газу (УКПГ) входить до 
складу Тимофіївської установки сайклінг-процесу (УСП). Установка комп-
лексної підготовки газу працює по схемі низькотемпературної сепарації з 
метою підготовки газу, конденсату та нафтоконденсатної суміші покладів 
гор. В-21-22, В-19-20б, В-16+17, С-5а+С-5б. 

Поклади горизонту Фм-1 Тимофіївського та Куличихинського НГКР 
розробляються в режимі сайклінг-процесу єдиною системою підготовки 
вуглеводневої продукції на Тимофіївській УКПГ та єдиним технологічним 
обладнанням для компримування та подальшої закачки сухого газу в по-
клад. 

Тимофіївська УСП складається з:
- установки сайклінг-процесу;
- площадки підготовки газу і виділення конденсату (УПГВК) з свердло-

вин покладу гор. Фм-1 з установкою поглибленого вилучення вуглеводнів 
(УПВВ) — «друга черга».

- площадки УКПГ «старого» промислу для підготовки газу покладів 
В-21-22, В-19-20б, В-16+17 та С-5а+С-5б Тимофіївського НГКР.

Закачка газу в поклад гор. Фм-1 Тимофіївського НГКР та Куличихин-
ського НГКР, здійснюється з використанням існуючого технологічного об-
ладнання установки сайклінг-процесу. 

Газ покладу гор. Фм-1 подається на УПГВК Тимофіївського промислу 
для вилучення цільових вуглеводнів і, далі після осушки на абсорбері газ 
розподіляється на два потоки: один подається через кран та замірний ву-
зол в газопровід «Гадяч-Новотроїцьк» на ГС Солоха для подальшої підго-
товки, а друга частина газу подається на вхід компресорного цеху на вхід 
газомоторних компресорів. Після компримування газу до тиску 10,0 МПа 
газ подається для подальшого компримування. Скомпримований газ з 
сайклінг-установки подається на закачку в поклад гор. Фм-1. Також час-
тина газу подається для здійснення газліфтної експлуатації свердловин 
Тимофіївського, Куличихинського  та Новотроїцького родовищ.

Для утилізації та підготовки низьконапірних газів облаштовано вузол 
ежектування. В період відсутності ритмічного відвантаження СПБТ з Тим-
офіївської УПВВ, з метою недопущення зупинки виробничих потужностей, 
на режим роботи Тимофіївської УПВВ вимушено переводиться на вироб-
ництво широкої фракції легких вуглеводнів з подальшим її відвантажен-
ням в конденсатопровід на ТЦСК «Базилівщина».

Газ низьконапірних свердловин подається на першу технологічну лінію. 
Технологічним процесом передбачена можливість подачі газу високона-
пірних свердловин на другу технологічну лінію, але в зв’язку зі зниженням 
пластових тисків в даний час газ від всіх свердловин подається на першу 
технологічну лінію. 

Підготовлений газ через вузол заміру газу, де виконується облік, пода-
ється в міжпромисловий газопровід на ГС Солоха. 

Також підготовлений газ йде через АГРС Тимофіївської УКПГ на газо-
постачання селищ Великі Будища, Тимофіївка, Бакути.

Супутно-пластова вода, яка отримана після підготовки природного газу 
та вуглеводневого конденсату з дегідратора перекачується на УПГВК, звід-
ки подається на станцію повернення пластової води в пласт (СППВП). Су-
путно-пластова вода на СППВП додатково дегазується та очищується і на-
сосами повертається через свердловину в ізольований пласт.

Для забезпечення апаратів стиснутим повітрям Тимофіївської УКПГ на 
території Тимофіївської УСП розташована компресорна повітря КВПіА.

Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В 
межах земельних ділянок відведених для будівництва свердловин після 
його завершення будуть проведені заходи щодо їх рекультивації.
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оголошення

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

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюють-
ся згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхід-
ному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раці-
онального використання природних ресурсів, а також забезпечення ви-
конання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

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

що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим 
ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікро-
клімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Пла-
тіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошо-
вому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосфер-
не повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами за-
бруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: територія ділянки знаходиться на піднесенній ді-
лянці лівобережжя р. Дніпро, що охоплює міжріччя річок Псел та Грунь 
(передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму обме-
жень ПЗС); при штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням 
впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохорон-
них заходів — вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та 
інших їх властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть 
стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матері-
алами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація 
ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпе-
ченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища об’єкти природно-за-
повідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтово-

го та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направ-
ленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рос-
линного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об›єкти характе-
ризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в еко-
номіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском 
у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і 
культури (як об›єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відхо-
дів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих 
законодавчих норм і актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): під-
став для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповід-
ності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, 
поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести роз-
рахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що перед-
бачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; ана-
ліз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, ін-
шої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаче-
ного попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауважен-
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцін-
ки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати част-
ково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
— спеціальний дозвіл від 08.02.2001 року №2373 на користування надра-

ми, з метою продовження видобування вуглеводнів Тимофіївського родо-
вища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: від-
ділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресур-
сів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, су-

путні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодер-
жавного значення) Семенцівського родовища згідно спеціального дозво-
лу від 21.02.2001 року № 2388. Метод розробки родовища — на висна-
ження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спожи-
вання природний газ, конденсат. Роботи на ділянці надр буде здійснювати 
структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укр-
газвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Семенцівському родовищу рахуються на Державному 
балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного харак-
теру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище розташоване на території 
Полтавського, Решетилівського та Диканського районів Полтавської об-
ласті. 

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 43,58 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуг-

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоо-
хоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Родовище відкрито у 1976 році. У тектонічному відношенні родовище 
розташоване в найбільш зануреній привісьовій зоні ДДЗ, в межах пло-
щі розвитку відносно крупних валоподібних піднять. Промислова газонос-
ність пов’язана з відкладами верхньосерпуховського під’ярусу нижнього 
карбону.

В межах ділянки надр у загальному фонді числяться 16 свердловин, 
зних у діючому фонді — 6 свердловин (2, 51, 53, 57, 61, 70). Продук-
тивними в межах Семенцівської площі є горизонти С-2, С-3, С-5а, С-5б, 
C-6 та С-7. Початкові запаси газу по родовищу, по категорії С1 (коди 
класу 111+121) склали 18783 млн м3, по категорії С2 (код класу 122) — 
868 млн м3. Запаси конденсату — 4828 тис. т, категорії С1 (коди класу 
111+121+221) та 221 тис. т категорії С2 (коди класу 122+222).

Системою облаштування родовища передбачено збирання природного 
газу від свердловин за променевою схемою на власну установку попере-
дньої підготовки газу (УППГ) та на Абазівську установку комплексної під-
готовки газу (УКПГ), які розташованіна території Полтавського, Решети-
лівського та Диканського районів Полтавської області. Найближчими на-
селеними пунктами від УППГ є с. Валок та с. Лозівка які розташовані впів-
нічному та північно-східному напрямку відповідно.

Установка попередньої підготовки газу працює за схемою одноступене-
вої сепарації, та складається з однієї основної технологічної лінії і дослід-
ного сепаратора.

Видобувна продукція від свердловин по індивідуальних шлейфах над-
ходить до вузла вхідних ниток свердловин Семенцівської УППГ. З вузла 
вхідних ниток газ поступає на сепараторпершого ступеня С-1 основної тех-
нологічної лінії, де очищується від вільних конденсату, механічних домі-
шок та води. Потік попередньо підготовленого газу з тиском 3,3 МПа і 
температурою +5ч+25°С через вузол заміру газу направляється у міжпро-
мисловий газопровід до Абазівської УКПГ для подальшої підготовки газу.

Рідинна фаза (нестабільний конденсат і супутньо-пластова вода), яка 
відсепарована в сепараторі першого ступеня С-1 подається в конденсато-
провід до Абазівської УКПГ. Для проведення досліджень свердловин з ме-
тою встановлення оптимального режиму їх експлуатації на УППГ передба-
чена дослідна технологічна лінія з газосепаратором С-1-Д. Видобувний газ 
від свердловини, що ставиться на замір, надходить в сепаратор С-1-Д де 
відбувається його очистка від рідини та механічних домішок.

Рідинна фаза (нестабільний конденсат і супутно-пластова вода), яка 
відсепарована в сепараторі С-1-Д направляється в розділювач рідини Р-1 
(тиск 0,2ч1,6 МПа, температура 0ч+20°С). Нестабільний конденсат з Р-1 
направляється в ємність замірювання конденсату Є-5 або в конденсато-
провід. Супутно-пластова вода (СПВ) з Р-1 також в конденсатопровід на 
Абазівську УКПГ. Газ вивітрювання конденсату з Р-1 через регулювальний 
клапан подається на власні потреби УППГ.

Для попередження гідратоутворення на Семенцівській УППГ за допо-
могою дозуючих насосів у газовий потік на устя свердловин і вузол входу 
свердловин вводиться метиловий спирт (метанол). Подача метанолуздій-
снюється в кількості, що встановлена нормами витрат метанолу, які що-
річно розробляються та затверджуються в ПАТ «Укргазвидобування».

Основна підготовка видобувної продукції Семенцівського ГКР відбува-
ється на Абазівській УКПГ, яка складається з двох основних технологічних 
ліній, одна з яких є дослідною. Зазначена УКПГ працює за схемою низь-
котемпературної сепарації з використанням турбодетандерного агрегату 
МТДА для зниження температури газу.

Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В 
межах земельних ділянок відведених для будівництва свердловин після 
його завершення будуть проведені заходи щодо їх рекультивації.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюють-
ся згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхід-
ному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раці-
онального використання природних ресурсів, а також забезпечення ви-
конання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 

Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністтю, 
що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим 
ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікро-
клімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Пла-
тіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошо-
вому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосфер-
не повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами за-
бруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до рі-
чок Псел і Ворскла та невеликих водойм місцевого значення (передбаче-
но впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); при 
штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження 
передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів – 
вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та 
інших їх властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть 
стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матері-
алами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація 
ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпе-
ченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища об’єкти природно-за-
повідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтово-

го та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направ-
ленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рос-
линного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характе-
ризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в еко-
номіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском 
у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відхо-
дів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих 
законодавчих норм і актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): під-
став для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповід-
ності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, 
поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести роз-
рахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що перед-
бачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; ана-
ліз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, ін-
шої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаче-
ного попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауважен-
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцін-
ки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати част-
ково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
— спеціальний дозвіл від 21.02.2001 року № 2388 на користування надра-
ми, з метою продовження видобування вуглеводнів Семенцівського родо-
вища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: від-
ділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресур-
сів України.

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

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, су-

путні компоненти: гелій, етан, пропан, бутан — корисні копалини загаль-
нодержавного значення) Абазівського родовища згідно спеціального до-
зволу №2102 від 27.12.1999 року. Метод розробки родовища — на висна-
ження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спожи-
вання природний газ та конденсат. Роботи на ділянці надр буде здійснюва-
ти структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавазвидобування» ПАТ «Укр-
газвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Абазівському родовищу числяться на Державному ба-
лансі корисних копалин України).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Абазівське газоконденсатне родовище знаходиться в межах Полтав-

ського району Полтавської області України. Найближчі населені пункти 
Абазівка, Бугаївка, Войтовка і Лозовка.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 80,85 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці)

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуг-

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоо-
хоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Родовище відкрите у 1977 році. В тектонічному відношенні родови-
ще  розташоване у приосьовій частині ДДЗ над західним схилом Ланда-
рійської западини кристалічного фундаменту. По карбоновому комплек-
су осадового чохла структура входить до складу Петренківсько-Мачусь-
кого валу, розташована між Семенцівським і Мачуським підняттями. Про-
мислова газоносність на Абазівському родовищі приурочена до відкла-
дів нижнього карбону. Діючий фонд на Абазівському родовищі стано-
вить 6 свердловин. На родовищі видобуто 7006 млн м3 газу, конденсату —  
567 тис. т.

Підготовка газу Абазівського ГКР здійснюється на Абазівській уста-
новці комплексної підготовки газу (УКПГ). Абазівська УКПГ складається з 
двох технологічних ліній (І є дослідною). Вуглеводнева сировина по індиві-
дуальних шлейфах від свердловин Абазівського ГКР, а також по газопро-
водах від Семенцівської УППГ, надходить на вузол входу Абазівської УКПГ. 
Видобувний газ із низьконапірних свердловин Абазівського ГКР і газ з Се-
менцівської УППГ з вузла входу колектором низького тиску поступає в се-
паратор першого ступеня ІІ технологічної лінії підготовки газу. Видобувний 
газ із високонапірних свердловин Абазівського ГКР колектором високого 
тиску поступає в сепаратор першого ступеня С-1-2П.

В сепараторах С-1-2П і С-1-2Л від газу відокремлюється вуглеводневий 
конденсат і супутно-пластова вода. Рідина з сепараторів С-1-2П, С-1-2Л 
через клапани продувки по трубопроводу направляються в розділювач рі-
дини першого ступеня Р-1.

Низьконапірний газ після первинної сепарації в сепараторі С-1-2Л над-
ходить в міжтрубний простір рекуперативного теплообмінника Т-2-1, де 
охолоджується зворотнім потоком газу з сепаратора С-2-0 до температу-
ри мінус 18° — мінус 6°С.

Високонапірний газ, після первинної сепарації в сепараторі С-1-2П, над-
ходить в міжтрубний простір рекуперативного теплообмінника Т-2-2, де 
охолоджується до температури мінус 15-5 °С зворотнім потоком газу з се-
паратора С-2-0, і далі направляється на штуцер регулюючий для знижен-
ня тиску. Для попередження гідратоутворення в міжтрубний простір те-
плообмінників вприскується метиловий спирт (метанол). Після дроселю-
вання на високонапірний газ з’єднується з охолодженим в теплообмінник 
низьконапірним газом.

Загальний потік газу по трубопроводу з тиском 3,0 - 4,1 МПа і темпе-
ратурою мінус 25 — мінус 15 °С надходить в сепаратор другого ступеня 
С-2-2. В сепараторі С-2-2 від газу відокремлюється сконденсована в те-
плообмінниках рідина (суміш вуглеводневого конденсату і конденсацій-
ної води), яка по трубопроводу направляється в розділювач рідини дру-
гого ступеня Р-2. Газ вивітрювання з розділювача Р-2 направляється на 
власні потреби УКПГ.

Після сепаратора С-2-2 осушений газ по трубопроводу поступає на при-
йом турбіни моноблочного турбодетандерного агрегату (МТДА). В проце-
сі адіабатичного розширення газу в турбіні МТДА тиск газу знижується до 
2,4-3,7 МПа, що забезпечує охолодження газу до температури мінус 30 — 
мінус 22 °С і з газу отримується конденсат і конденсаційна вода. Для попе-
редження гідратоутворення в потік газу  перед турбіною насосами по тру-
бопроводу подається метанол.

Газ із турбіни МТДА з’єднується із газом вивітрювання конденсату з 
розділювача рідини Р-1 і поступає в сепаратор С-2-0. В сепараторі від газу 
відокремлюється сконденсована рідина (суміш конденсату і конденсацій-
ної води) і осушений газ направляється паралельними потоками в трубний 
простір рекуперативних теплообмінників для охолодження низьконапір-
ного і високонапірного сирого газу. В теплообмінниках осушений газ піді-
грівається до температури мінус 5 — плюс 5 °С. Після теплообмінників за-
гальний потік осушеного газу по трубопроводу направляється на прийом 
компресора МТДА, де дотискається до 2,4 — 3,8 МПа і з температурою мі-
нус 1 — 20 °С через вузол заміру газу з приладами направляється в якос-
ті товарного газу до газопроводу Диканька — Кременчуг — Кривий Ріг.

Водоконденсатна суміш з Семенцівської УППГ, сепараторів С-1-2П,  
С-1-2Л направляється в розділювач рідини Р-1. Рідинна фаза (вуглевод-
невий конденсат і конденсаційна вода) з сепараторів С-2-2 і С-2-0 направ-
ляється в розділювач рідини Р-2 (тиск 1,7-2,0 МПа і температура -15-0 °С).

Нестабільний конденсат з Р-1 і ШФЛВ з Р-2 поступають в дегідратор 
Е-0 для остаточного відділення води та далі надходить в ємність Е-2, де 
частково розгазовується при тиску 1,6-1,7 МПа. Супутно-пластова вода з 
Р-1, Р-2 і Е-0 направляється до станції повернення пластової води в пласт 
(СППВП).

З ємності Е-2 нестабільний конденсат періодично відкачується насо-
сами через вузол заміру в конденсатопровід Абазівка-МПГРС-Машівська 
УПК. При необхідності подача конденсату здійснюється в атмосферні єм-
ності Е-4-1-Е-4-3. Після заповнення ємностей конденсат відкачується в 
конденсатопровід. низькотемпературний сепаратор С-2-0 кінцевого сту-
пеня сепарації. Наступне проходження потоку газу як і в попередньому 
варіанті.

Газ з високонапірних свердловин може направлятись як після Т-2-2 на 
сепаратор С-2-2, так і після С-1-2П і дроселювання на вихід ДКС для змі-
шування з низьконапірним газом. Після поступового падіння робочих тис-
ків, свердловини переключаються на сепаратор С-1-2Л.

Застосування ДКС забезпечує постійний тиск для спрацювання на тур-
біні МТДА як при будь-якому співвідношенні низько- та високонапірного 

газу, так і при відсутності високонапірного газу. Це гарантує якість підго-
товки газу у майбутні роки.

Також використання ДКС забезпечує зниження робочих тисків на 
свердловинах до 2,3 МПа, що збільшує загальний термін розробки Аба-
зівського родовища і кінцеве вилучення вуглеводневої сировини. Крім 
цього можливо дозавантажувати Абазівську УКПГ газом з інших родовищ.

Для попередження гідратоутворення на Абазівській УКПГ за допомогою 
дозуючих насосів у газовий потік на устях свердловин, вузлі входу сверд-
ловин, установку НТС вводиться метиловий спирт (метанол).

Подача метанолу здійснюється в кількості, що встановлена норма-
ми витрати метанолу, які щорічно розробляються та затверджуються в  
ПАТ «Укргазвидобування».

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюють-
ся згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхід-
ному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раці-
онального використання природних ресурсів, а також забезпечення ви-
конання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

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

що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим 
ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікро-
клімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Пла-
тіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошо-
вому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосфер-
не повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами за-
бруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: на території ділянки, яка надається у користування 
надрами, протікає р. Полузір’я з притокою — р. Дідова Балка, знаходить-
ся невеликі ставки місцевого значення (впровадження заходів щодо за-
безпечення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності під-
приємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-тех-
нічних та природоохоронних заходів — вплив характеризується як еколо-
гічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та 
інших їх властивостей ґрунтів).Можливим джерелом забруднення можуть 
стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матері-
алами, технічними рідинами, що зберігаються неналежним чином, а також 
забруднення відходами. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретель-
ного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з не-
безпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти 
природо-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтово-

го та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направ-
ленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рос-
линного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характе-
ризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в еко-
номіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском 
у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відхо-
дів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих 
законодавчих норм і актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): під-
став для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповід-
ності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, 
поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести роз-
рахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що перед-
бачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; ана-
ліз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, ін-
шої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаче-
ного попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауважен-
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцін-
ки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати част-
ково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до 
законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльнос-
ті буде — спеціальний дозвіл №2102 від 27.12.1999 рокуна користуван-
ня надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Абазівського 
родовища,що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: від-
ділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресур-
сів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, су-

путні компоненти: гелій — корисні копалини загальнодержавного зна-
чення) Борівського родовищазгідно спеціального дозволу №1787 від 
16.03.1999 року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — 
газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природ-
ний.

Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — фі-
лія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування».

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Борівському родовищу числяться на Державному ба-
лансі корисних копалин України).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

Борівське газоконденсатне родовище розташоване на території  
м. Сєверодонецьк Луганської області. 

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 9,22 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуг-

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоо-
хоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Родовище відкрите у 1964 році.
Загальний фонд свердловин складає 5 свердловин: 2 — в експлуата-

ційному (св. №№ 51, 52) фонді, 1 — у спостережному фонді (св.№ 8), 2 – 
у спеціальному фонді (св.№№ 53, 54 під закачку супутньо-пластових вод).

Із родовища вилучено 1738 млн м3 газу та конденсату — 18 тис. т.
Борівське газоконденсатне родовище у тектонічному відношенні роз-

ташоване у межах північних окраїн Донбасу в зоні зчленування південно-
го схилу Воронезького кристалічного масиву зі складчастим Донбасом.

Збір газу зі свердловин родовища здійснюється на установку комплек-
сної підготовки газу (УКПГ), яка експлуатується з 1968 р.

На цей час газ видобувається з св. 51, 52, які підключені до УКПГ шлей-
фами довжиною від 1867 до 2421 м. Дебіт свердловин — від 0,5 до 8 тис. 
м3 газу /добу. На вхід УКПГ газ надходить з тиском від 0,98 до 5,59 МПа, 
редукується до 0,2 — 0,3 МПа і подається місцевим споживачам. Дослі-
дження продуктивності свердловин здійснюється на усті. 

Св. 51 працює постійно, св. 52 працює періодично, в режимі накопичен-
ня тиску. Оскільки св. 51 експлуатується з високим ГВФ, у її шлейфі нако-
пичується рідина, усунення якої здійснюється щоденними продувками. Ін-
ша свердловина продувається 1 — 2 рази на місяць.

Для боротьби з гідратами, що утворюються в насаснокомпресорних 
трубах св. 52, використовується метанол, подається на устя з пересувно-
го агрегату. 

Додатково на Борівську УКПГ надходить газ з Капітанівського ГКР та 
Муратівського ГКР.

Загальна продуктивність УКПГ складає 38,5 тис.м3 газу/добу. Підготов-
ка газу забезпечує його очищення від механічних домішок і рідини (вугле-
водневого конденсату і пластової води) за рахунок двоступеневої сепара-
ції у вертикальних сепараторах (двох — на першому і одному — на дру-
гому ступені).

У сепаратор С-1-2 з тиском 0,2 - 0,3 МПа подається газ з пункту замі-
ру газу (ПЗГ) Капітанівського ГКР. Відсепарований газ з УКПГ Муратів-
ського ГКР минає блок вхідних ниток і, разом з газом Борівського і Капі-
танівського ГКР, надходить на другий ступінь сепарації С-2. Відсепарова-
ний газ із сепараторів першого і другого ступеня проходить через вузли 
виміру розходу газу.

Відсепарована рідина, що вилучається з газу через вивітрювач (єм-
ність вимірювання рідини) скидається у дренажну ємність. Побіжні супут-
ні пластові води з Е-1, по мірі накопичення, вивозяться автоцистернами на 
УКПГ Дружелюбівського ГКР для подальшого повернення в пласт.

Вуглеводневий конденсат з цієї ж ємності відкачується у автоцистер-
ну і вивозиться на Шебелинське відділення переробки газу, конденсату 
і нафти.

Очищений газ з тиском 0,18 – 0,21 МПа по газопроводу Ду 273 мм до-
вжиною 7500 м подається місцевим споживачам.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюють-
ся згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхід-
ному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раці-
онального використання природних ресурсів, а також забезпечення ви-
конання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

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

що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим 
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ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікро-
клімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Пла-
тіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошо-
вому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосфер-
не повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами за-
бруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: на території ділянки, яка надається у користуван-
ня надрами, знаходиться невеликі ставки місцевого значення; передбаче-
но впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; при 
штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впроваджен-
ня передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів – 
вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та 
інших їх властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть 
стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріа-
лами, технічними рідинами, що зберігаються неналежним чином, а також 
забруднення відходами. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретель-
ного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з не-
безпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти 
природо-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтово-

го та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направ-
ленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рос-
линного покриву.

Тваринний світ  — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характе-
ризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в еко-
номіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском 
у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відхо-
дів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих 
законодавчих норм і актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): під-
став для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповід-
ності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, 
поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести роз-
рахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що перед-
бачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; ана-
ліз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, ін-
шої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаче-
ного попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауважен-
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцін-
ки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати част-
ково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
спеціальний дозвіл №1787 від 16.03.1999 рокуна користування надрами, з 
метою продовження видобування вуглеводнів Борівського родовища, що 
видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: від-
ділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресур-
сів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, на-

фта, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини 
загальнодержавного значення) Волохівського родовища згідно спеціаль-
ного дозволу №2368 від 01.02.2001 року. Метод розробки родовища —
на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до 
споживання газ природний і конденсат.

Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — фі-
лія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Волохівському родовищу числяться на Державному 
балансі корисних копалин України).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

Волохівське родовище розташоване на території Балакліївського та Чу-
гуївського районів Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 17,26  км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуг-

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоо-
хоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Родовище відкрите у 1969 році. 
Експлуатаційний фонд складає 15 свердловин, з них діючих 14.
За період розробки видобуто (з втратами) 1574 млн м3 газу та 92 тис. т 

конденсату. 
Волохівське родовище вуглеводнів приурочене до однойменної пале-

озойської брахіантиклінальної складки, розташованої в північній прибор-
товій зоні Дніпровсько-Донецької западини, на північному сході південно-
східної частини центру грабена. Глибина залягання фундаменту в даному 
районі згідно геофізичних досліджень становить 6—9 км. По системі суб-
широтних порушень спостерігається ступінчате занурення кристалічного 
фундаменту в напрямку осьової частини западини.

Для підготовки видобувної продукції свердловин на родовищі було збу-
довано установку комплексної підготовки газу (УКПГ).

На УКПГ газ очищується від механічних домішок, з нього вилучається 
конденсат, відокремлюються супутньо пластові води, вводиться метанол 
у шлейфи і свердловини для запобігання гідратоутворенню, а також інгі-
бітор захисту від корозії.

УКПГ працює за схемою низькотемпературної сепарації (НТС) із двосту-
пеневою очисткою газу від механічних домішок, конденсату і вологи. Газ 
зі свердловин надходить на вузол вимикаючих пристроїв, де за допомо-
гою дросельних штуцерів дроселюється до 16 МПа. 

Від вузла вимикаючих пристроїв, пройшовши теплообмінник Т-1, газ 
надходить у сепаратор С-1, де проходить відділення механічних домішок, 
конденсату і води. Після першого ступеню сепарації газ, дроселюється до 
8 МПа і надходить на другий ступінь сепарації С-2. Потім газ з тиском 5,5 
МПа, пройшовши теплообмінник Т-2, подається на сепаратор С-3 (ІІІ сту-
пінь сепарації), де дроселюється та подається на С-4, пройшовши який з 
тиском, підігрівається теплоносієм на теплообміннику Т-3 до температури 
10оС після чого подається в газопровід «Волохівка — Балаклійська ГРС». 
Також передбачена подача газу в газопровід «Волохівка — Іванівка», че-
рез АГРС, зі зниженням тиску до 0,6 МПа. На АГРС розташовано: пункт ре-
дукування, сепаратор СГ-2 (вертикальний) і одоризаційна установка.

Виділена в сепараторах І, ІІ, ІІІ ступенів рідинна суміш конденсату і води 
скидається за допомогою регуляторів рівня в розділювачі рідини для де-
газації і розділення на воду та конденсат. З тиском 0,6 МПа водоконден-
сатна суміш подається на ємність, куди також поступає водоконденсатна 
суміш, а потім конденсат — на склад зберігання конденсату, а вода в єм-
ність збору промстоків.

Для поліпшення розділу рідини і для попередження гідратоутворення в 
сепараторах, забезпечення різниці температур процесу НТС у теплообмін-
никах та підігріву рідини використовується блок підігріву теплоносія. Піді-
грів проводиться теплоносієм з температурою близько 70оС.

Видобутий конденсат перекачується в автотранспортні цистерни, для 
вивозу на Шебелинське відділення підготовки газу, конденсату і нафти 
або пункт збору конденсату УКПГ №27 Шебелинського ГКР.

Вода з розподільчої ємності відкачується і вивозиться спеціальним ав-
тотранспортом на УКПГ № 27 для закачування в пласт і частково на потре-
би капремонту для глушіння свердловин.

Джерелами забруднення навколишнього середовища у виробничому 
процесі є газові свердловини та УКПГ. В комплекс УКПГ входить сепара-
ційне та технологічне обладнання, резервуари конденсату, збирання води 
і т. п. До споруд поверхневого облаштування родовища також відносяться 
об’єкти транспорту і енергопостачання.

Технологічна схема підготовки продукції прийнята у відповідності із ді-
ючими нормативними документами і передбачає захист від несанкціоно-
ваного відбору продукції видобутку шляхом керування потоками продук-
ції системою обліку і автоматики з операторної промислу, що знаходиться 
під цілодобовою охороною.

Всі об’єкти УКПГ з’єднані внутрішньо-майданчиковими комунікаціями. 
Вимоги до режиму роботи та порядку технологічного процесу по об’єктах 
допоміжного виробництва та окремих апаратів викладені у відповідних ін-
струкціях по експлуатації.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються 
згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-
тернативами: 

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, 
археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, 
згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального вико-
ристання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних 
відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

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

що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим 
ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікро-
клімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Пла-
тіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошо-
вому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосфер-

не повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами за-
бруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: ділянка Волохівського НГКР знаходиться на вододі-
лі малих річок Гнилиця, Крайня Балаклійка і Середня Балаклійка, які є лі-
вими притоками р. Сіверський Донець. В зв’язку з тим, що р. С. Донець 
огинає район родовища з півночі, заходу і півдня великою дугою, долина 
р. Гнилиця спрямована на захід, а річки Крайня Балаклійка і Середня Бала-
клійка — на південь. Густота річкової мережі в районі родовища є незна-
чною (режим обмежень щодо ПЗС забезпечується); при штатному режимі 
діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених ор-
ганізаційно-технічних та природоохоронних заходів — вплив характеризу-
ється як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та 
інших їх властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть 
стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріа-
лами, технічними рідинами, що зберігаються неналежним чином, а також 
забруднення відходами. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретель-
ного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з не-
безпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах Волохівського родовища знахо-
диться ентомологічний заказник місцевого значення «Студенок». Зазна-
чений заказник знаходиться під охороною СВК « Іванівський Лан»; про-
ведення геологорозвідувальних та інших робіт в межах території даного 
урочища не передбачено; передбачено дотримання вимог Закону України 
«Про природно-заповідний фонд України».

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтово-

го та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направ-
ленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рос-
линного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характе-
ризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в еко-
номіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском 
у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і 
культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відхо-
дів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих 
законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): 

Планована діяльність належить до першої категорії видів планованої ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцін-
ці впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): під-
став для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповіднос-
ті із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 
2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, 
поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести роз-
рахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що перед-
бачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; ана-
ліз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, ін-
шої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаче-
ного попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауважен-
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцін-
ки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати част-
ково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
спеціальний дозвіл №2368 від 01.02.2001 року на користування надрами, 
з метою продовження видобування вуглеводнів Волохвського родовища, 
що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: від-
ділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресур-
сів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 21 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська –5  –10 0  –5 Черкаська –5  –10 0  –5
Житомирська –5  –10 0  –5 Кіровоградська –5  –10 0  –5
Чернігівська –5  –10 –1  –6 Полтавська –5  –10 0  –5
Сумська –5  –10 –1  –6 Дніпропетровська –2    –7 0  –5
Закарпатська –5  –10 0  +5 Одеська –2    –7 0  +5
Рівненська –5  –10 0  –5 Миколаївська –2    –7 0  +5
Львівська –6  –11 0  –5 Херсонська –1    –6 0  +5
Івано-Франківська –7  –12 0  –5 Запорізька 0    –5 0  +5
Волинська –5  –10 0  –5 Харківська –3    –8 0  –5
Хмельницька –5  –10 0  –5 Донецька 0    –5 –2  +3
Чернівецька –7  –12 0  –5 Луганська –1    –6 +2  –3
Тернопільська –5  –10 0  –5 Крим –1    –6 +4  +9
Вінницька –5  –10 0  –5 Київ –5    –7 0  –2
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Диригенти 
світового рівня 
виступлять у Харкові

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

СВЯТО МУЗИКИ. Естафету торішнього музичного фестива-
лю «Дзеркальний струмінь», який запам’ятався харків’янам та 
гостям міста, нинішньої весни підхопив Kharkivmusicfest -2018, 
що проходитиме упродовж двох тижнів березня під патронатом 
Харківської облдержадміністрації. 

Основними майданчиками музичного свята обрано Харків-
ський національний академічний театр опери та балету і Харків-
ську філармонію. Під час фестивалю на цих майданчиках відбу-
деться сім музичних концертів. Проте класичну музику в ці дні 
харків’яни матимуть змогу почути й у найнесподіваніших місцях.

Генеральний директор Kharkivmusicfest-2018 Ігор Тулузов від-
значив, що захід можна вважати фестивалем класичної музики, 
але його мета — продемонструвати все різноманіття класики. У 
програмі — симфонічні твори українських, європейських та аме-
риканських композиторів у виконанні солістів і диригентів світо-
вого рівня з Австрії, Німеччини, Польщі, США та України.

Ініціював проведення заходу відомий піаніст та диригент 
харків’янин Станіслав Христенко. Відкрили фестиваль 14 бе-
резня концертом з американським акцентом під назвою «З Но-
вого Світу». У ньому взяв участь зірка світового масштабу піа-
ніст Сергій Бабаян, диригував Станіслав Христенко.

За словами Ігоря Тулузова, яскравою подією має стати ви-
ступ струнного оркестру, до складу якого запрошені 26 кращих 
музикантів з усієї країни, а також, безсумнівно, концерт у фі-
лармонії та в різних точках Харкова, присвячений 333-й річниці 
з дня народження Йоганна Себастьяна Баха.

Запам’ятається глядачам і Art&Piano: грай яскраво — розма-
льовані місцевими художниками піаніно, які зазвучать у різних 
громадських місцях, таких як аеропорт, залізничний вокзал, ме-
тро, торговельні центри тощо. А в Будинку офіцерів відбудеться 
концерт для людей з інвалідністю. «Усього на концерт запроше-
но понад 500 людей з обмеженими можливостями. Це учасники 
АТО, люди, які постраждали від бойових дій, діти з інтернатів та 
дитячих будинків. Також у рамках фестивалю пройде зустріч-кон-
церт з вихованцями інтернату для незрячих дітей», — розповіла 
керівник соціальної програми фестивалю Анжеліка Ібрагімова.

Музиканти під час фестивалю проведуть також зустрічі з 
учнями загальноосвітніх шкіл районів та лекції й майстер-кла-
си гри на піаніно — з учнями музичних закладів освіти.

Натовці привезли на схід концерт

Іванка МІЩЕНКО 
для  «Урядового кур’єра»

ДОБРА ВОЛЯ. Посол Ли-
товської Республіки Марюс 
Януконіс і голова Представ-
ництва НАТО в Україні Алек-
сандер Вінніков розповіли про 
особливості гібридної війни 
та політичну і практичну під-
тримку, яку Північноатлантич-
ний альянс надає Україні.

«Переконані: дуже важли-
во говорити з громадськіс-

тю, пояснювати події, що від-
буваються. Адже ми живемо 
в такий непростий час, і нам 
треба краще розуміти одне 
одного. Тут, на сході України, 
в Луганській області, це осо-
бливо важливо, адже тут лю-
ди живуть п облизу лінії роз-
межування», — сказав Олек-
сандр Вінніков.

НАТО має десять трасто-
вих фондів із конкретними 
напрямами: медична реа-
білітація, кібероборона, ло-

гістика. Усе це допомагає 
Україні розвивати власну 
снагу захищатися. Його лек-
ція «Гібридні та інформацій-
ні загрози в сучасному сві-
ті» дуже зацікавила студен-
тів місцевих вишів.

Гості обговорили на-
прями подальшої співпра-
ці Л уганщини з Литовською 
Республікою і приділили осо-
бливу увагу євроатлантич-
ній інтеграції, перспективам 
членства України в Н АТО. 

Марюс Януконіс зазначив, 
що завдяки їхнім зусиллям у 
Л уганському обласному ака-
демічному українському му-
зично-драматичному театрі 
відбувся концерт Вільнюсько-
го камерного оркестру Свято-
го Христофора «За вашу і на-
шу свободу», який надав змо-
гу жителям Луганщини розді-
лити визначну подію для ли-
товського народу — святку-
вання 100-річчя відновлення 
литовської державності.

Сміливо витягнув з ополонки…
МУЖНІСТЬ. 15-річний ковелець може стати 
героєм-рятівником року

Ольга БУЛКОВСЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

Він тримає у руках м’яч 
і направду ним тішить-

ся. Поруч із ним — той, за-
вдяки кому хлопчина мо-
же радіти подарунку. І на-
віть не хочеться думати 
про те «якби», що могло б 
трапитися однієї лютне-
вої днини. Але, на щастя, 
ангел-охоронець меншо-
го Максима зробив так, що 
поряд опинився його стар-
ший тезко.

Звичайний зимовий 
день. У Ковелі на водосхо-
вищі рибалив 15-річний 
юнак Максим Павлович. 
Побачивши поблизу 8-річ-
ного хлопчика, зробив то-
му зауваження: мовляв, не 
ходи там, бо шубовснеш у 
воду. А за якийсь час йо-
му здалося, ніби хтось гу-
кає. Навіть добре не роз-
чув одразу. Та коли крик 
повторився, роззирнувся і 
кинувся на поміч — в опо-
лонці неподалік борсалася 
дитина. 

Максим діяв професій-
но: підповз до хлопчи-
ни, скомандував схопи-
тися за сокиру, якою сам 
рубав лід, і витягнув на 

кригу. Потім обоє відпо-
взли від небезпеки й діс-
талися берега. Далі ря-
тівник зняв із дитини 
верхній одяг, закутав у 
свій і завів додому, пере-
давши в руки бабусі. Во-
на й розповіла про геро-
їчний вчинок підлітка.

Начальник управління 
ДСНС у Волинській облас-
ті генерал-майор служби 
цивільного захисту Воло-
димир Грушовінчук вру-
чив Максимові Павлови-
чу медаль «За мужність та 
героїзм» і подарував вуд-
ку. А врятованому Макси-
мові Покрові презентував 
м’яч — щоб бавився як-
найдалі від води.

«Випадки порятунку 
людей пересічними гро-
мадянами ніколи не за-
лишаються поза увагою 
професійних рятувальни-
ків. Максим Павлович діяв 
правильно і сміливо. Спо-
діваюся, в майбутньому 
юний рятівник поповнить 
лави пожежно-рятуваль-
ної служби, — наголо-
сив Володимир Грушовін-
чук. Він уточнив, що Во-
линь номінуватиме юнака 
на премію «Герой-рятів-
ник року».

Обидва Максими — і рятівник, і врятований — вдячні долі 
за щасливе завершення небезпечної пригоди 

Камерний концерт «За вашу і нашу свободу» литовці присвятили боротьбі проти спільного ворога
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