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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: 
«Джерела постачання 

скрапленого газу від 
надійного партнера — 

Катару — створять 
унікальні можливості 

підвищення нашої 
енергетичної безпеки».

Бізнес  
має наздоганяти науку

ШВИДКІСТЬ РІШЕНЬ. Скликати Раду науки й технологій, на 
якій обговорити перехід української науки від моделі утримання 
до інвестицій розвитку, запропонував Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман. Ця пропозиція прозвучала під час його зустрічі з учас-
никами інноваційного середовища Sikorsky Challenge КНУ «Київ-
ська політехніка» імені Ігоря Сікорського.

«Нам треба вдосконалити систему фінансування науки. Я че-
каю конкретних пропозицій від науковців, — наголосив Володи-
мир Гройсман. — Ми зацікавлені в розвитку економіки. Без нау-
ки та інновацій це зробити неможливо. Ємність сфери дуже висо-
ка. Готовий дуже швидко ухвалювати рішення, щоб була конкурен-
ція та рівні можливості для отримання підтримки держави. В мене 
є на це політична воля». Науковці показали Прем’єру новітні укра-
їнські розробки в галузі космосу, медицини, оборони, енергоефек-
тивності, освіти, повідомляє департамент інформації та комунікацій 
з громадськістю Секретаріату КМУ. Серед них: безпілотники ново-
го покоління, космічні нано- та мікросупутники, системи очищення 
питної води, електротермохірургічні інструменти, стрілецька зброя.

10 379 
вибухонебезпечних предметів вилучили 
та знищили з початку року піротехнічні 

підрозділи ДСНС

ГЕРОЇ. Національна паралімпійська збірна показала  
в Пхьончхані справжній український результат, здивувавши 
весь світ надзвичайною силою духу і неймовірною волею

Ваша перемога — 
наша гордість

Президент про домовленість щодо диверсифікації  
поставок енергоносіїв для потреб вітчизняної  
економіки 
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На Миколаївщині 
намагаються зшити 
білими нитками справу 
проти успішного 
очільника району

РЕЗОНАНС

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Технічного 
регламенту безпечності 
іграшок»
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Уроки ненависті 
БЕЗМІР. У школах на тимчасово окупованій території Донеччини  
дітей свідомо налаштовують проти України

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

У школах Донецька, Макі-
ївки, Горлівки, Єнакієво-

го й інших тимчасово окупо-
ваних міст і сіл Донеччини по-
ки що немає уроку «україно-

фобія». А навіщо? Дітей вчать 
зневажати, ненавидіти і зви-
нувачувати в усіх бідах Укра-
їну на уроках «громадян-
ськості», які введено у шкіль-
ну програму для всіх класів. 
Надпотужна російська про-
паганда, від якої вже потер-

піли люди похилого віку, по-
віривши у примарне повер-
нення до СРСР, своїми на-
ступними жертвами обрала 
дітей зі ще не зміцнілою пси-
хікою. Згаданий предмет вве-
ли в розклад замість уроків 
української мови та літерату-

ри. А сама концепція «грома-
дянськості» для дітей Донба-
су — майже копія пропаган-
ди сусідньої держави про не-
минучість війни і заклики до 
готовності захищатися від во-
рогів, які оточують звідусіль. 
Найстрашнішими супостата-

ми названо, звичайно, Укра-
їну та Америку. 

«Того дня озброєні до зубів укри 
оточили їх і запропонували зда-
тися. Як розповів «Кальмар» (це 
позивний), нападників було 
в кілька разів більше, та во-
ни вирішили оборонятися. 3
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ДОКУМЕНТИ

Перша Білоцерківська міська державна нотарі-
альна контора Київської області (09117, Київська об-
ласть, м. Біла Церква, вул. Банкова, 5, тел. (04563) 
9-29-97) повідомляє про відкриття спадщини до 
майна померлого 28 січня 2017 року Столярчука Пе-
тра Адамовича, 28.06.1940 року народження, уро-
дженця с. Зубильне Локачинського району Волин-
ської області, останнє місце проживання та реєстра-
ції якого було в м. Біла Церква, вул. Шевченка, буд. 
120, кв. 338 Київської області та просить спадкоємців 
померлого звернутися до нотаріальної контори для 
оформлення спадщини протягом місяця з дня публі-
кації цього оголошення.

В проваджені Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) перебуває кримінальне провадження 
за обвинуваченням Хачика Івана Михайловича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачених 
ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Обвинувачений: Хачик Іван Михайлович, 04 жов-
тня 1947 року народження, (вул. Шутова, буд. 4, кв. 
40, м. Донецьк) викликається для участі у підготов-
чому розгляді справи, що відбудеться 28 березня 
2018 року о 09.00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Металур-
гів, 31, каб. 26.

Суддя О. Л. Соловйов

Сумське обласне територіальне відділення Анти-
монопольного комітету України повідомляє про при-
йняття рішень від 29.11.17 № 13, № 14, № 15 про ви-
знання вчинення порушень ФОП Абабієм Сергієм Бо-
рисовичем (РНОКПП 2502512835), ТОВ «Мастерпро-
дукт 2005» (код ЄДРПОУ 34012658), ФОП Козирем 
Олександром Сергійовичем (РНОКПП 3120900119) 
та накладення штрафів на ФОП Козира О.С. і ТОВ 
«Мастерпродукт 2005».

Витяги з рішень повноважні представники можуть 
отримати за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 
4-й поверх.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/558/17 за обвинуваченням Астахової С.В. за ч. 2 ст. 
110 КК України. Обвинувачена Астахова Світлана Володими-
рівна, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43, ви-
кликається до суду на 09 годину 30 хвилин 26 березня 2018 
року (корп. № 1, каб. № 12), для участі у судовому засідан-
ні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та ого-
лошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

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

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

Суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О. А. (за адресою: м. Київ, вул. Хреща-
тик, 42-а, каб. 11) викликає вас для участі в підготовчому судовому засіданні з розгляду проваджен-
ня за обвинуваченням Бурун Євгенії Павлівни, 21.01.1980 р.н., у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Підготовче судове засідання зазначеного провадження призначено на 04.04.2018 року о 12 го-
дині 00 хвилин.

Явка в судове засідання обов’язкова. В разі неявки або не повідомлення про причини свого не-
прибуття відповідно до ст. 139 КПК України, на вас може бути накладено грошове стягнення у роз-
мірі: від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати. Окрім цього може бути застосований привід.

За злісне ухилення від суду особа несе відповідальність встановлену законом. Відповідно до  
ст. 138 КПК України поважними причинами неприбуття особи на виклик є:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обста-

вини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подо-

рожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітніс-

тю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи їхніх близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
При собі необхідно мати паспорт.

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає як обвинувачено-
го Кім Станіслава Федоровича, 23.05.1966 року народження, проживаю-
чого за адресою: вул. Хвойна, 60-а, м. Дніпро, у судові засідання, які від-
будуться 28 березня 2018 року о 15.00 год., 24 квітня 2018 року о 10.00 
год. 11 травня 2018 року об 11.00 год. у залі судових засідань № 401, вул. 
Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по кримінальному прова-
дженню за обвинуваченням Кім С. Ф. у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Кім Станіслава Федоровича у вказані судові засі-
дання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо пові-
домити причини неможливості прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає як обвинуваченого Бо-
рисова Андрія Олександровича, 27.11.1984 року народження, проживаючого 
за адресою: проспект Будівельників, 54, кв. 19, м. Маріуполь Донецької об-
ласті, у судові засідання, які відбудуться 28 березня 2018 року о 15.00 год., 24 
квітня 2018 року о 10.00 год., 11 травня 2018 року об 11.00 год. у залі судо-
вих засідань № 401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по кри-
мінальному провадженню за обвинуваченням Борисова А.О. у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146,  
ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Борисова Андрія Олександровича у вказані судові за-
сідання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідо-
мити причини неможливості прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає як обвинуваченого 
Новікова Олексія Івановича, 24.09.1985 року народження, проживаючого 
за адресою: с. Труженка Володарського району Донецької області, у су-
дові засідання, які відбудуться 28 березня 2018 року о 15.00 год., 24 квіт-
ня 2018 року о 10.00 год., 11 травня 2018 року об 11:00 год. у залі судо-
вих засідань № 401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по 
кримінальному провадженню за обвинуваченням Новікова О. І. у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Новікова Олексія Івановича у вказані судові засі-
дання обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо пові-
домити причини неможливості прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон

Ленінський районний суд м. Кіровограда викликає як обвинувачено-
го Біркова Івана Олеговича, 02.11.1979 року народження, проживаючо-
го за адресою: вул. Краснополянська, 5, м. Донецьк, у судові засідан-
ня, які відбудуться 28 березня 2018 року о 15.00 год., 24 квітня 2018 ро-
ку о 10.00 год., 11 травня 2018 року об 11.00 год. у залі судових засідань  
№ 401, вул. Велика Перспективна, 40, м. Кропивницький, по криміналь-
ному провадженню за обвинуваченням Біркова І.О. у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

Явка обвинуваченого Біркова Івана Олеговича у вказані судові засідан-
ня обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду просимо повідо-
мити причини неможливості прибуття в судові засідання.

Суддя С. М. Льон

Корюківський районний суд Чернігівської області викли-
кає Салтхуцішвілі Сергія як відповідача по цивільній справі  
№ 736/202/18 за позовом Лопатто Вікторії Людвіківни до Салт-
хуцішвілі Сергія про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів на утримання двох дітей в судове засідання на 24 
квітня 2018 року на 10 год. 00 хв.

Адреса суду: м. Корюківка Чернігівської області, вул. Шев-
ченка, 66, зал № 1, суддя Кутовий Ю. С.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у 
справі, передбачені ст. 223 ЦПК України. У разі неявки відпові-
дача справа буде розглянута за його відсутності на підставі на-
явних у справі доказів.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального досудового 
розслідування 

Підозрюваний Саченко Павло Євгенович, 12.07.1971 р.н., уродженець Одеської об-
ласті, смт Доброслав, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, смт Доброслав, вул. Мічуріна, буд. 34, відповідно до вимог  
ст. ст. 42, 133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися в каб. № 289/03 до ст. слід-
чого — криміналіста СВ УСБУ в Одеській обл. Касаджика М. І., за адресою: м. Одеса, вул. 
Єврейська, 43, т. 0487222471, для проведення наступних слідчих та процесуальних дій у 
кримінальному провадженні № 22017160000000149:

• 26.03.2018 р. о 10.00 год. для допиту як підозрюваного;
• 26.03.2018 р. об 11.00 год. для ознайомлення з матеріалами спеціального досудово-

го розслідування № 22017160000000149.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазначені у статтях 138-139 КПК 

України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального досудового 
розслідування 

Підозрюваний Єлькін Руслан Михайлович, 20.07.1980 р.н., громадянин України, 
останнє місце проживання: Одеська область, Арцизький район, с. Роща, вул. Мічурі-
на, буд. 106, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необ-
хідно з’явитися 26.03.2018 р. о 10 год. 00 хв. до СВ УСБУ в Одеській області за адре-
сою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, каб. № 7, (слідчий Кононова І. С. т. (048) 779-22-
29), для надання доступу та ознайомлення з матеріалами спеціального досудового 
розслідування № 22017160000000207 від 09.11.2017 р. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Наслідки неприбуття за викликом викладені в ст. 139 КПК України. Поважні при-
чини неприбуття на виклик викладені в ст. 138 КПК України, про неможливість 
з’явлення за викликом з поважних причин ви зобов’язані повідомити заздалегідь.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОРЯДКУ 
СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Обвинувачений Докучаєв Сергій Вікторович, 19.10.1976 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: м . Херсон, вул. Нахімова, 6, відповідно до абз. 5 ч. 3 ст. 323 КПК  України, повідомляється, що по 
кримінальному провадженню № 12014230000000478 за його обвинуваченням за ч. 1 ст. 115 КК України, 
30.10.2017 року Херсонським міським судом Херсонської області постановлена ухвала про призначення су-
дового розгляду у порядку спеціального судового провадження (in absentia) на підставі обвинувального ак-
та по даному кримінальному провадженню.

Докучаєву С.В. необхідно з’явитися для участі у розгляді цього кримінального провадження як обвинува-
ченому 26.03.2018 року о 09.30 год. у каб. 703 Херсонського міського суду Херсонської області за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29.

Повну інформацію можливо знайти на офіційному сайті Херсонського міського суду Херсонської облас-
ті ksm.ks.court.gov.ua

Суддя Зубов О. С.

У зв’язку з втратою вважати недійсним свідоцтво 

про державну реєстрацію друкованого засобу масо-

вої інформації — збірника «Питання прикладної ма-

тематики і математичного моделювання», «Вопросы 

прикладной математики и математического моде-

лирования», «Problems of applied mathematics and 

mathematical modeling» Дніпровського національно-

го університету імені Олеся Гончара, серія КВ № 5713 

від 24.12.2001 року.

Підозрюваному Шпакову Юрію Миколайовичу, 
31.05.1979 року народження, зареєстрованому за 
адресою: м. Донецьк, вул. Генерала Максима Кози-
ря, б. 13, кв. 52, та потерпілим у кримінальному про-
вадженні за фактом обстрілу пасажирського автобу-
са 13 січня 2015 року на блокпосту біля м. Волнова-
ха: відповідно до положень ст. 290 КПК України по-
відомляю вам про завершення досудового розсліду-
вання та надання доступу до матеріалів криміналь-
ного провадження. Для ознайомлення з матеріала-
ми вам необхідно з’явитися до слідчого ГСУ СБ Укра-
їни Зюзі Дмитра Володимировича за адресою: м. Ки-
їв, вул. Володимирська, 33, тел. 255-52-63.

Ліквідатор ДП «Криворізька автобаза № 16 ВАТ «Криворіжбудтранс» повідомляє про 
проведення других повторних торгів з реалізації майна банкрута. На відкриті торги ви-
ставляється нерухоме майно:

Лот № 1: одноповерхова будівля технічного боксу загальною площею 2548,2 кв.м., 
збудована в 1965 році, розташована за адресою: вул. Леоніда Бородича, 7А, м. Кривий Ріг. 
Земельна ділянка площею 0,4873 гектара кадастровий номер 1211000000:03:160:0124, 
цільове призначення — для обслуговування нежитлової будівлі. Право власності зареє-
стровано за ДП «Криворізька автобаза № 16 ВАТ «Криворіжбудтранс».

Ціна продажу знижена вдруге на 20 % і складає 388 926,08 грн без ПДВ.
Письмові заявки на участь у торгах приймаються за поштовою адресою: а/с № 143, 

м. Кривий Ріг, 50002.
Умови участі в відкритих торгах (аукціон) та порядок ознайомлення з майном — за 

тел. 096-4761755.
Торги відбудуться 06.04.2018 р. о 10.00 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бо-

родича, 7.

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

мінальне провадження № 426/12131/2016-к стосовно Костенко Олени Миколаївни, 
13.11.1968 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена 
Костенко Олена Миколаївна зареєстрована за адресою: Луганська область, Краснодон-
ський район, вул. Ювілейна, б. 9.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Костенко Олену Миколаївну у підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 06 квіт-
ня 2018 року о 14.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

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

Суддею Октябрського районного суду міста Полтави Микитенком В. М., від-
повідно до ухвали у справі №554/3229/17 здійснюється спеціальне судо-
ве провадження, згідно глави 24-1, п. 20-1 Перехідних положень КПК Укра-
їни, за матеріалами досудового розслідування  кримінального провадження 
№42016171010000045, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 368-3, ч. 2 ст. 369-2 
КК України, стосовно Вергелеса В. В., який переховується від органів слідства та 
суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжна-
родний розшук.

У зв’язку із викладеним, Вергелес Василь Володимирович (23.05.1964 р.н., 
останнє відоме місце проживання: м.Полтава, вул.Короленка, 17, кв.9) виклика-
ється як обвинувачений у судові засідання, які відбудуться 21.03.2018 року о 14 
годині 00 хвилин, 26.03.2018 року о 09 годині 00 хвилин, 02.04.2018 року о 09 го-
дині 00 хвилин в Октябрському районному суді м.Полтави за адресою: м.Полтава, 
вул.Навроцького 5, каб.48.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а 
саме: квартира, від 02.04.2008 р., серія та номер блан-
ку САВ381478, яка знаходиться за адресою: м. Донецьк, 
бульвар Шевченка, буд. 63, кв. 45, видане Головним управ-
лінням благоустрою та комунального обслуговування До-
нецької міської ради, на підставі Договору купівлі — про-
дажу від 17.10.2002 р.,  № 3309, рішення виконкому Ка-
лінінської районної в м. Донецьку ради від 26.12.2007 р.,  
№ 524/1, видано начальником головного управління М. В. 
Баранецьким, на ім’я Салімов Ренат Маратович, вважати 
недійсним в зв’язку з втратою.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Ларіна Наталія Олександрівна, 27.03.1969 року народжен-
ня, яка мешкає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Чапаєва,  
б. 1, кв. 45, на підставі ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, вам необхідно 
з’явитися 24.03.2018 р., 26.03.2018 р. у період часу з 09.00 год. до 18.00 годи-
ни до кабінету № 511 слідчого управління прокуратури Донецької області до 
слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є. А., за адресою: Донецька 
область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для допиту, вручення письмо-
вого повідомлення про підозру та проведення інших слідчих дій у криміналь-
ному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42017050000000837 від 12.10.2017 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Степаненко Вікторія Борисівна, 03.06.1988 року народження, 
яка мешкає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Жовтня, буд. 20-А, 
кв. 8, Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 167, кв. 13, на підставі 
ст. ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 24.03.2018 р., 
26.03.2018 р. у період часу з 09.00 год. до 18.00 години до кабінету № 511 слід-
чого управління прокуратури Донецької області до слідчого в особливо важ-
ливих справах Шпорта Є. А., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 
Університетська, 6, для допиту, вручення письмового повідомлення про підо-
зру та проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000838 від 
12.10.2017 р. за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 лютого 2018 р. № 124-р 
Київ

Про тимчасове покладення виконання 
обов’язків державного секретаря 

Міністерства екології та природних ресурсів 
України на Гаврилюк О. С.

У зв’язку з відстороненням державного секретаря Міністерства екології та 
природних ресурсів України Дмитренка Геннадія Васильовича від виконання по-
вноважень за посадою покласти на час його відсторонення виконання обов’язків 
державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України на на-
чальника управління експертної роботи та організаційно-аналітичного забезпе-
чення (Секретаріат) зазначеного Міністерства Гаврилюк Олену Сергіївну.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 лютого 2018 р. № 167-р 
Київ

Про призначення Токарського Т. Б. 
заступником Міністра  

регіонального розвитку, будівництва  
та житлово-комунального господарства 

України з питань європейської  
інтеграції

Призначити Токарського Тараса Богдановича заступником Міністра регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Украї-
ни з питань європейської інтеграції.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 лютого 2018 р. № 123-р 
Київ

Про відсторонення Дмитренка Г. В.  
від виконання повноважень  

за посадою державного секретаря 
Міністерства екології та природних  

ресурсів України
Відсторонити Дмитренка Геннадія Васильовича від виконання повноважень 

за посадою державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів 
України на час здійснення дисциплінарного провадження.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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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 оцінку 
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 природний, конден-

сат, супутні компоненти: гелій, єтан пропан, бутани — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Дружелюбівського родовищазгідно спеціаль-
ного дозволу №2351 від 28.12.2000 року. Метод розробки родовища — на 
виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовленій до спо-
живання газ природний, конденсат, нафта. Роботи на ділянці надр буде 
здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобуван-
ня» ПАТ «Укргазвидобування».

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

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Дружелюбівське родовище розташовано в межах Боровського району 

Харківської області України.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 

ділянки надр 10,21 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вугле-

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечен-
ня потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні 
заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської 
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 1975 році. Нафтогазоконденсатне родовище при-
урочене до Північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини 
(ДДЗ). Дружелюбівське підняття представляє собою палеозойську антиклі-
нальну складку північно-західного простягання, ускладнену повздовжнім та 
поперечним тектонічними скидами. Промислова нафтогазоносність на Дру-
желюбівському НГКР пов’язана з відкладами московського та башкирсько-
го ярусів середнього карбону. Діючий фонд свердловин родовища нарахо-
вує 27 одиниць (20 — газових, 7 — нафтових). Є дві спеціальні свердлови-
ни №№3 та 53, що використовуються для повернення СПВ. Одна свердлови-
на у консервації (за межами спеціального дозволу).

Підготовка газу та конденсату Дружелюбівського родовища до подаль-
шого транспортування здійснюється на установці низькотемпературної се-
парації (НТС) з метою відділення скрапленої рідини і механічних домішок 
від газу. 

Сирий газ від кожної свердловини по шлейфу поступає на установку 
комплексної підготовки нафти і газу (УКПНГ). Далі через блок вхідних ниток 
свердловин поступає на I ступінь сепарації С-1, де газ очищується від меха-
нічних домішок, конденсату і води. Далі поступає частково в затрубний про-
стір теплообмінника Т-1 і частково газ поступає на ежектор. Після теплооб-
мінника Т-1 газ дроселюється. Далі охолоджений газ поступає на II ступінь 
сепарації, де остаточно очищається від залишків скрапленої рідини. Після II 
ступеня сепарації очищений газ повертається на теплообмінник, де підігрі-
вається зустрічним потоком газу і поступає на замірний вузол газопроводу 
«УКПНГ – КС Борова», а також поступає на сепаратор С-3, звідки подається 
на блок редукування газу. В блоці редукування газ редукується, проходить 
замірні вузли, одоризацію і подається в газопроводи діаметром — «УКПГ – 
м. Борова» і  діаметром — «УКПГ — р/г. Дружба».

Рідина, що випала в сепараторах продувається в розділювачі. Конденсат і 
нафта з них поступає в резервуари звідки стабілізований газовий конденсат 
і нафта насосами через наливну естакаду відвантажується в автотранспорт і 
вивозиться на Шебелинське відділення підготовки газу, конденсату і нафти 
або пункт збору конденсату УКПГ №27 Шебелинського ГКР. 

Вода з розділювачів поступає спочатку в ємність-дегазатор і далі в атмос-
ферну ємність-розділювач, де відділяється від залишків конденсату і сті-
кає в ємності, де супутня-пластова вода відстоюється перед закачуванням в 
свердловину утилізації СПВ № 3.

На власні потреби УКПГ газ поступає після блоку редукування газу. 
Для попередження гідратоутворення в шлейфах свердловин і в техно-

логічному обладнанні УКПГ використовується метанол. Подача метанолу в 
шлейфи свердловин та на установку НТС здійснюється дозувальними насо-
сами метанолу. Подача метанолу в шлейфи здійснюється як правило, в зи-
мовий період, коли температура газу в шлейфах знижується. 

Для запобігання гідратоутворення на установці НТС метанол подається як 
зимою, так і літом згідно місячних норм. 

В цілому УКПГ забезпечує весь комплекс підготовки газу і конденсату до 
транспортування.

Нафтові свердловини підключено до установки комплексної підготовки 
нафти і газу Дружелюбівського промислу. Свердловини об’єднано окремим 
нафтозбірним колектором. 

Системою нафтопромислового облаштування передбачено наступне. 
Збір продукції експлуатаційних нафтових свердловин по промисловій 

нафтозбірній мережі. Викидні трубопроводи підключено до видобувних 
свердловин за променевою схемою. 

На період фонтанної експлуатації гирло кожної свердловини повинно бу-
ти обладнане фонтанною арматурою. Кожна свердловина облаштовується 
площадкою для установки агрегатів для проведення ремонтних робіт, ємніс-
тю для збору проливань продукції на період ревізій. Площадка в межах зе-
мельного відводу під свердловину огороджується і захищається земляним 
валом на випадок аварійних витікань продукції. 

Розподільна гребінка, яка передбачає дроселювання продукції до робо-
чих тисків на першій ступені сепарації, збирання нафтогазової продукції в 
один колектор. Для проведення операцій по геологічному вивченню продук-
ції свердловин передбачено підключення гребінки до замірного колектору. 

Блок геологічного заміру продукції, який містить сепаратор для відокрем-
лення газової складової і її заміру. Рідинна складова витісняється в колектор 
і заміряється лічильником рідини. 

Блок сепарації нафти, який складається із нафтового сепаратора І-го сту-
пеня для відокремлення нафтового газу від рідини. Далі нафта надходить 
до блоку розділювачів рідини, де змішується із газовим конденсатом. На-
фтовий газ із сепаратора надходить до сепаратора. Після газ надходить на 
ІІ ступінь сепарації установки НТС, де змішується із потоком природного га-
зу від газових свердловин. 

Склад сирої нафти — для зберігання дегазованої нафти у ємностях ра-
зом із конденсатом. Після розділювачів конденсат разом із нафтою надхо-
дить у накопичувальну ємність, з якої продукція подається на наливний сто-
як (самоплином), де насосами відвантажується в автоцистерни. 

Технологічною схемою передбачена факельна система для збору і утилі-
зації скидів горючих некондиційних газів і парів. 

Система обліку продукції. Облік нафтового і «вільного» газу проводиться 
за напрямками його використання у технологічній схемі підготовки і на кож-
ному напрямку подачі споживачам єдиною системою обліку «Флоутек». Об-
лік рідини (пластова вода, конденсат, товарна нафта) проводиться лічиль-
никами індивідуального заміру. 

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 альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еко-
логічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному 

обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонально-
го використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охо-
ронних 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 ефек-
том і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат 
в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж 
за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому 
виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне пові-
тря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднен-
ня (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприєм-
ства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та 
природоохоронних заходів — вплив характеризується як екологічно допус-
тимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та 
інших їх властивостей грунтів). 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 ретельно-
го управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти при-
родно-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 забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характери-
зується 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 спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури 
(як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші еле-
менти техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (у порядку до вимог діючих законо-
давчих 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 транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав 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 розра-
хунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз упо-
вноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко-
вої інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформа-
ції; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля,що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім 
абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 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 ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: про-
тягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, заува-
ження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ва-
ших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадсько-
го обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до зако-
нодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спе-
ціальний дозвіл №2351 від 28.12.2000 рокуна користування надрами, з ме-
тою продовження видобування вуглеводнів Дружелюбівського родовища, 
що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцін-
ки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів 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 оцін-

ки 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 оцінку 
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, бутани — корисні копалини загаль-
нодержавного значення) Західно-Солохівського родовищазгідно спеціаль-
ного дозволу №2363 від 31.01.2001 року. Метод розробки родовища — на 
виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовленій до спо-
живання газ природний, конденсат. 

Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія 
ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування».

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корис-
них копалин по Західно-Солохівському родовищу числяться на Державно-
му балансі корисних копалин України).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Західно-Солохівське ГКР знаходиться на території Зіньківського та Ши-

шацького районів Полтавської області. 
Найближчі районні центри — м. Зіньків, Диканька. Безпосередньо роз-

ташовані на площі родовища та найближчі населені пункти: Арсенськ, Да-
маська, Кирило-Ганнівка.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 68,75 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

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

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечен-
ня потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні 
заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської 
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 1973 році. В межах Західно-Солохівського родови-
ща загальний фонд нараховує 15 свердловин, з них 8 — діючі.

Початкові запаси по родовищу, оцінені в межах наданого ПАТ «Укргазви-
добування» спецдозволу, по категорії С1 (коди класів 111+121+221) склали  
3076 млн м3 газу та 604,8 тис. т конденсату, категорії С2 промислового зна-
чення (122+222) — 572 млн м3 газу та 86,7 тис. т конденсату. Крім того, бу-
ли оцінені ресурси категорії С3 невизначеного промислового значення, які 
склали 243 млн м3 газу та 29 тис. т конденсату.

В тектонічному відношенні Західно-Солохівське газоконденсатне родови-
ще знаходиться в центральній частині Дніпровського грабена, де знайшли 
розвиток крупні валоподібні підняття. В цій частині ДДЗ виділяється Соло-
хівсько-Диканьський вал, на північний захід від нього — Глинсько-Розби-
шевський, а на південний схід — Чутівсько-Розпашнівський вали.

За період розробки на Західно-Солохівському родовищі видобуто 2 631 
млн м3 газу та 292 тис. т конденсату.

Системою облаштування Західно-Солохівського ГКР передбачено зби-
рання природного газу від свердловин за променевою схемою на власну 
УКПГ. Видобувна продукція свердловин транспортується по шлейфах. До-
вжини шлейфів знаходяться в межах від 800 до 5300 м. Деякі свердловини 
підключено в один шлейф: св. 80 та 250; св. 69, 82 та 102. Для запобігання 
гідратоутворення паралельно шлейфам прокладені інгібіторопроводи.

УКПГ працює за схемою низькотемпературної сепарації і складається з 
двох технологічних ліній. Одна основна технологічна лінія, друга — дослід-
на. 

У зв’язку з різними робочими тисками, свердловини розділено на дві гру-
пи по тисках на вході в УКПГ: високонапірні – тиск 4,2÷16,7 МПа та низько-
напірні — тиск 1,6÷2,2 МПа. Основна технологічна лінія використовується 
для підготовки газу високонапірних свердловин, дослідна — для підготовки 
газу низьконапірних свердловин.

Технологічний режим роботи УКПГ залежить від роботи Солохівської 
компресорної станції (КС). При роботі КС підготовлений газ з УКПГ подаєть-
ся в міжпромисловий газопровід з тиском 1,5÷1,7 МПа, при непрацюючій 
КС — з тиском 2,8÷3,3 МПа.

Основна технологічна лінія - газоводоконденсатна суміш від високона-
пірних свердловин по шлейфах з тиском 4,2÷16,7 МПа та температурою 
+4÷+250С надходить до вузла входу свердловин (ВВС) УКПГ. На ВВС перед-
бачений замір тиску і температури газу по кожній свердловині окремо, від-
ключення шлейфів за допомогою вентилів, переключення свердловин для 
продувок на факельний амбар та на замірну лінію, а також вирівнювання 
тисків газу перед подачею його у загальний колектор. З ВВС газ з тиском 
3,5÷6,0 МПа і температурою -10÷+110С поступає в сепаратор першого сту-
пеня С-1-1, де відбувається відділення від газу водоконденсатної суміші. 
Після С-1-1 газ надходить для охолодження до температури -18÷-80С у між-
трубний простір рекуперативного теплообмінника Т-1. Далі газ направля-
ється на штуцер регулюючий для дроселювання. За рахунок дросель-ефек-
ту газ охолоджується і з тиском 1,6÷2,8 МПа і температурою -30ч-100С над-
ходить в сепаратор другого ступеня С-2, де відбувається додаткове очищен-
ня газу від важких вуглеводнів. Відсепарований в С-2 газ через трубний про-
стір теплообмінника Т-1, в якому підігрівається до температури -8÷+100С, 
через вузол заміру, де виконується його облік, подається в газопровід під-
ключення до газопроводу Семеренківська УКПГ-Солохівська УКПГ, далі на-
правляється до газопроводу Солохівська УКПГ-Солохівська КС. На КС тиск 
газу збільшується і подається на головні споруди (ГС) «Солоха». При непра-
цюючій КС газ з УКПГ подається на вихід КС і далі на ГС «Солоха».

Дослідна технологічна лінія — газоводоконденсатна суміш від низько-
напірних свердловин по шлейфах з тиском 1,6÷2,2 МПа і температурою 
-3÷+180С надходить до ВВС УКПГ після чого направляється в сепаратор 
С-1-Д, де відбувається відокремлення крапельної рідини і механічних домі-
шок від природного газу. Після С-1-Д кількість відсепарованого газу надхо-
дить в сепаратор С-2, де з’єднується з високонапірним газом.

Дослідна (замірна) технологічна лінія, також дозволяє здійснювати за-
мір — окремо газу, конденсату, води для контролювання параметрів видо-
бутку продукції з кожної свердловини родовища. При виконанні досліджень 
ємність вивітрювання В-1 відключається від розділювача Р-1, звільняється 
від конденсату та переключається на приймання рідини з сепаратора С-1-Д. 
Природний газ від свердловини, що ставиться на замір, з тиском 1,6÷16,7 
МПа і температурою -3÷+250С через ВВС поступає в дослідний сепаратор 
С-1-Д, де відбувається відокремлення крапельної рідини і механічних домі-
шок від природного газу. Після С-1-Д кількість відсепарованого газу замі-
ряється на замірному пристрою, з’єднується з основним потоком газу і по-
ступає в теплообмінник Т-1 для охолодження. При необхідності газ після за-
мірного пристрою надходить на С-2. Рідина з С-1-Д продувається у ємність 
В-1 для дегазації до атмосферного тиску, після чого поступає в замірну єм-
ність Е-8. Після заміру вода з Е-8 зливається в нафтовловлювач Е-14, а кон-
денсат в ємність передавлювання Е-1. З ємності Е-1 конденсат передавлю-
ється в конденсатопровід.

Технологічні лінії руху рідин та газу вивітрювання — рідинна фаза (неста-
більний конденсат і супутно-пластова вода), що вилучається в сепараторах 
С-1-1, С-1-Д та С-2, надходить в розділювач рідини Р-1 (тиск 1,5÷2,3 МПа 
і температура +5÷+100С). Нестабільний конденсат з Р-1 поступає в ємність-
дегідратор Е-0 (тиск 1,5÷2,3 МПа і температура +5÷+100С), для остаточно-
го відділення супутно-пластової води від рідких вуглеводнів, а потім направ-
ляється в ємність вивітрювання конденсату В-1, де частково розгазовується 
при тиску 1,3÷1,6 МПа. Газ вивітрювання з В-1 направляється на вузол ре-
дукування та підготовки паливного газу на власні потреби.
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Супутньо-пластова вода з ємностей Р-1 і Е-0 направляється у нафтовлов-
лювач Е-14, а потім до накопичувальної ємності Е-15. З Е-15 супутно-плас-
това вода періодично вивозиться автоцистернами на пункт повернення су-
путньо-пластової води в пласт Опішнянської УКПГ.

Нестабільний конденсат з ємності В-1 періодично перекачується насосом 
в конденсатопровід Західно-Солохівська УКПГ-Солохівська УКПГ і далі з Со-
лохівської УКПГ по конденсатопроводу подається на ГС «Солоха». При необ-
хідності нестабільний конденсат через ємність вивітрювання В-1 направля-
ється в атмосферні ємності Е-4-1, Е-4-2 складу конденсату. З ємностей Е-4-
1, Е-4-2 конденсат насосом відкачується в конденсатопровід.

Система подачі інгібітору гідратоутворення - для попередження і бороть-
би з гідратоутворенням на Західно-Солохівській УКПГ використовується ме-
танол. Система призначена для подачі метанолу, або його суміші з конден-
саційною водою на технологічну насосну і далі по інгібіторопроводах в пото-
ки газоводоконденсатної суміші на гирла свердловин, на вузол входу сверд-
ловин та на вхід затрубного простору теплообмінника Т-1 для попереджен-
ня гідратоутворення. До складу системи входять інгібіторопроводи, ємності 
приймання та зберігання метанолу та насос. З автоцистерни метанол пода-
ють насосом в ємності зберігання метанолу і далі на технологічну насосну. 
Технологічна насосна призначена для подачі готових розчинів інгібіторів по 
інгібіторопроводах. Подача метанолу здійснюється в кількості, що встанов-
лена нормами витрат метанолу, які щорічно розробляються та затверджу-
ються в ПАТ «Укргазвидобування».  

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 альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еко-
логічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному 
обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонально-
го використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охо-
ронних 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 ефек-
том і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат 
в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж 
за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому 
виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне пові-
тря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднен-
ня (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприєм-
ства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та 
природоохоронних заходів — вплив характеризується як екологічно допус-
тимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та 
інших їх властивостей грунтів).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 ретельно-
го управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти при-
родо-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.

Твариний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характери-
зується 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 спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури 
(як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші еле-
менти 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 відходів 
визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих за-
конодавчих 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 (зазначитивідповідний 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 транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав 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 розра-
хунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз упо-
вноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко-
вої інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформа-
ції; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім 
абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 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 ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: про-
тягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, заува-
ження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ва-
ших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадсько-
го обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до зако-
нодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спе-
ціальний дозвіл №2363 від 31.01.2001 рокуна користування надрами, з ме-
тою продовження видобування вуглеводнів Західно-Солохівського родови-
ща, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцін-
ки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів 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 оцін-

ки 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 оцінку 
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 природний, газ, роз-

чинений у нафті, супутні компоненти: гелій — корисні копалини загально-
державного значення) Зачепилівського родовища згідно спеціального до-
зволу №2364 від 31.01.2001 року. Метод розробки родовища — на висна-
ження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовленій до споживан-
ня газ природний, конденсат, нафта. 

Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія 
ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування». 

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

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні Зачепилівське родовище розташоване в 

Новосанжарському районі Полтавської області, на відстані 35 км на півден-
ний захід від  м. Полтава.

Районний центр Нові Санжари розташований від родовища на відстані 
5—6 км. Села Ємцеві Долина, Ляхни, Зачепилівка розташовані безпосеред-
ньо на території родовища або поблизу нього.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 8,0 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

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

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечен-
ня потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні 
заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської 
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 1957 році. В межах родовища пробурено 57 сверд-
ловин, в т. ч. 24 експлуатаційних з них 20 діючих.

Початкові запаси газу по родовищу, оцінені в межах спеціального дозво-
лу по категорії С1 склали 4113,66 млн м3, запаси нафти за категорією С1+С2 
склали 1666,65 тис. т геологічні і 708,45 тис. т видобувні.

В тектонічному відношенні Зачепилівське родовище розташоване в пів-
денній прибортовій частині Дніпровсько-Донецької западини, яка є текто-
нічно активною південно-західною зоною ступінчатих скидів. 

За період розробки видобуто 3570 млн. м3 газу, 17 тис. т конденсату та 
581,9 тис. т нафти.

Зачепилівська установка комплексної підготовки нафти і газу (УКПНГ) 
складається з установки підготовки газу (УПГ) та установки підготовки на-
фти (УПН). Введена в експлуатацію після реконструкції в 2001 р.

УПГ призначена для збору, підготовки, заміру природного газу (гор. Б-13, 
С-3, С-9, В-7-9, В-12-14), забезпечення транспортування газу по газопрово-
ду Зачепилівська УКПГ — Нові Санжари.

Процес підготовки газу до подальшого транспортування включає: попе-
редню сепарацію газу; відокремлення нафти від супутньо-пластових вод в 
розділювальних пристроях та його дегазацію.

Підготовка газу здійснюється на одній технологічній лінії проектною про-
дуктивністю (по сепаратору другого ступеня з тиском сепарації 5,7 МПа) до 
0,5 млн м3/добу відсепарованого газу.

УПН призначена для відокремлення з нафти супутнього газу, пластової 
води та забезпечення транспортування автоцистернами на Машівську УКПГ.

До УПГ підключено сім газових свердловин, до УПН — 15 нафтових 
свердловин.

Об’єкти основного виробництва: вузол входу свердловин, установка під-
готовки газу (УПГ) та нафти (УПН), розділювач, технологічна насосна, пло-
щадка підігрівання нафти, склад нафти, дренажна ємність, блок підігріван-
ня теплоносія, метанольне господарство, вузол замірювання нафти, насо-
сну відвантаження нафти в автоцистерни.

Технологічна схема установки підготовки газу — установка підготовки 
газу працює по схемі одноступеневої сепарації та складається з однієї тех-
нологічної лінії.

Газоводяна суміш (ГВС) від св. 8, 16, 44, 64, 46, 54, 80 по індивідуальним 
шлейфам (крім св. 44, 64 — там єдиний) надходить до вузла входу сверд-
ловин, звідки газ з тиском 0,6-0,8 МПа і температурою 0 +10 °С поступає в 
сепаратор першого ступеня С-1, де очищується від води. Після С-1 частково 
осушений газ з тиском 0,6-0,8 МПа і температурою 0 +10 °С надходить у ву-
зол заміру газу, де виконується облік, і через вузол одоризації газу направ-
ляється в газопровід до смт Нові Санжари.

Для попередження гідратоутворення при охолодженні газу в газовий по-
тік на вузлі входу свердловин вводиться метиловий спирт (метанол).

Рідинна фаза (нафта + пластова вода), відсепарована в сепараторі пер-
шого ступеня С-1, направляється в трифазний розділювач рідини першо-
го ступеня Р-1, звідки газ вивітрювання поступає в блок підігрівання тепло-
носія та до котельної в якості паливного газу. Нафта з Р-1 поступає в одну 
з підпірних ємностей, звідки за допомогою насосів направляється на авто-
наливну естакаду.

Пластова вода з розділювача Р-1 подається в підпірну ємність ЕД-1, де 
стабілізується до тиску 0,1 МПа при температурі 0 + 15 °С.

Газ вивітрювання з підпірних ємностей направляється на факельний ам-
бар.

Технологічна схема установки підготовки нафти.
Продукція нафтових свердловин — нафтогазоводяна суміш (НГВС) по 

викидним лініям (шлейфах) нафтових  св. 1-біс, 4, 14, 31, 45, 53, 56, 59, 62, 

65, 67, 76, 81, 90 (гор. С-3-9) поступає на вузол входу свердловин, потім на-
правляється в трап нафти Тр-1. Супутній газ з трапу Тр-1 направляється на 
факельний амбар. Рідина з трапу Тр-1 йде у замірні ємності Ез-І та Ез-2 вуз-
ла заміру нафти.

З вузла заміру нафта направляється в затрубний простір теплообмінни-
ка підігріву нафти. Підігрів нафти відбувається в існуючому теплообмінни-
ку за рахунок теплообміну між нафтою і теплоносієм, що підігрівається в іс-
нуючому підігрівачі. 

Підігріта нафтогазоводяна суміш направляється в ємність Е-1, де відбу-
вається розділення на газ, воду і нафту, здійснюється попереднє відокрем-
лення води та основна дегазація нафти. З Е-1 нафта подається в інші ємнос-
ті (Е-2-3), далі на автоналивну естакаду, де закачується за допомогою насо-
су Н-4 в автоцистерни і відвантажується на Машівську УКПГ.

Пластова вода з підпірних ємностей подається в підземну ємність ЕД-1, 
звідки запомповується в св. 66 за допомогою насосу.

Дренажна система. УКПГ має кілька дренажів. Напірний дренаж, який 
з всіх апаратів, що працюють під тиском, відводиться в дренажну ємність 
ЕД-1.

Безнапірний дренаж від насосу перекачування пластової води Н-1 на-
правляється в Е-11, від насосів метанолу — в ємність Е-12, від ємностей для 
нафти — в Е-13. Вивільнення ємностей відбувається шляхом відкачування 
рідини за допомогою насосного агрегату. Дренаж відвантажується в авто-
транспорт і вивозиться.

Система подачі інгібіторів складається із систем подачі інгібітору гідрато-
утворення, розчину інгібітору корозії, розчину деемульгатора. Призначена 
для подачі необхідних для підготовки та видобутку нафти і газу інгібіторів.

Система подачі інгібітору гідратоутворення. Призначена для подачі інгібі-
тору гідратоутворення (метанолу), або його суміші з водою по інгібіторопро-
водах в потоки газоводяної суміші (ГВС) на устях свердловин, на сепараторі 
С-1 для попередження гідратоутворення. Складається з ємностей метанолу 
Е-8, Е-9, підпірної Е-12, двох насосів, які розміщені в технологічній насосній, 
насосу перекачування метанолу Н-6.

Система подачі розчину інгібітора корозії призначена для подавання 
розчину інгібітору корозії по інгібіторопроводах в затрубний простір газо-
вих свердловин для попередження корозії підземного обладнання насосно-
компресорних труб (труб експлуатаційної колони, шлейфів, трубопроводів 
та іншого обладнання).

Система подачі розчину деемульгатора. Призначена для подавання роз-
чину деемульгатора в потік нафтоводяної суміші перед теплообмінником. 
Складається з насосу подачі деемульгатора і лінії деемульгатора.

Факельна система призначена для спалювання природного газу при тех-
нологічних операціях продування шлейфів, обладнання і трубопроводів 
установки, при спрацьовуванні запобіжних клапанів апаратів, що працюють 
під тиском. Складається зі скидних і продувальних ліній, факельного ам-
бару. Скидання газу на факельний амбар виконується з Р-1 лінії підготов-
ки газу та з Тр-1.

Система енергопостачання складається з систем електропостачання, те-
плопостачання та паливного газу.

Електроживлення Зачепилівської УКПГ здійснюється від комплектної 
трансформаторної підстанції КТП-151, розташованої на Зачепилівській 
УКПГ, що містить трансформатор потужністю 100 кВт·год. Живлення забез-
печується від підстанції «Нові Санжари» Новосанжарської філії ВАТ «Полта-
ваобленерго» по лінії: фідер Ф-16 «Малий Кобелячок», повітряна лінія (до-
вжина 1,3 км), РТП-151. Резервне електроживлення – дизель-електростан-
ція Р1-125кs, потужністю 100 кВт·год.

Теплопостачання забезпечується двома роздільними контурами: один 
від вогневого підігрівача теплоносія, що розміщений на площадці вогневого 
підігрівача; другий – від опалювального апарату, який розташований в ко-
тельній. Система паливного газу призначена для підготовки паливного газу 
для вогневого підігрівача та опалювальних котлів в котельній. Складається 
з сепаратора паливного газу С-3, ліній паливного газу і вузлів регулювання.

Джерелами живлення системи газом є С-3, Р-1, звідки в систему скида-
ється газ вивітрювання нафти, газопровід від ГП-2.

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 альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еко-
логічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному 
обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонально-
го використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охо-
ронних 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 ефек-
том і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат 
в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж 
за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому 
виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне пові-
тря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднен-
ня (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприєм-
ства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та 
природоохоронних заходів — вплив характеризується як екологічно допус-
тимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та 
інших їх властивостей грунтів). 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 ретельно-
го управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти при-
родо-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 забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характери-
зується 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 спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури 
(як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші еле-
менти 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 відходів 
визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих за-
конодавчих 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-
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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 транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав 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 розра-
хунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз упо-
вноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко-
вої інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформа-
ції; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім 
абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 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 ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: про-
тягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, заува-
ження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ва-
ших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадсько-
го обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до зако-
нодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спе-
ціальний дозвіл №2364 від 31.01.2001 року на користування надрами, з ме-
тою продовження видобування вуглеводнів Зачепилівського родовища, що 
видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцін-
ки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів 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 оцін-

ки 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 оцінку 
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 — 

корисні копалини загальнодержавного значення) Кегичівського родовища 
згідно спеціального дозволу №2356 від 28.12.2000 року. Метод розробки 
родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підго-
товлений до споживання природний газ і конденсат.

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

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корис-
них копалин по Кегичівському родовищу числяться на Державному балансі 
корисних копалин України).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Кегичівське родовище розташоване на території Кегичівського району 

Харківської області України у 30 км від районного центру м. Красноград. На 
північний схід від родовища знаходиться обласний центр м. Харків.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 39,9 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

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

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечен-
ня потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні 
заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської 
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 1963 році. Родовище розташоване в центральній 
найбільш зануреній зоні південно-східної частини Дніпровсько-Донецької 
западини, являє собою брахіантикліналь субширотного простягання, східна 
перекліналь якої зрізана Павлівським соляним штоком. Промислова газо-
носність родовища пов’язана з відкладами слав’янської та картамиської світ 
нижньої пермі та араукарітотової світи верхнього карбону. 

Загальний фонд свердловин становить 31 свердловину, експлуатуються 
29 свердловин, 2 свердловини очікують ліквідації.

На Державному балансі України обліковуються запаси газу родовища в 
об’ємі 28271 млн м3, конденсату — 669 тис. т.

З родовища видобуто 22274 млн м3 газу, конденсату — 415 тис. т.
Системою облаштування родовища передбачено збирання природного 

газу від свердловин за променевою схемою на власну установку комплек-
сної підготовки газу (УКПГ), яка експлуатується з 1965 року і розташована 
на відстані 600 м на північ від свердловини 118. 

На даний час на УКПГ промислова підготовка газу фактично спрощена до 
попередньої підготовки — одноступеневої сепарації газу від рідини (вугле-
водневого конденсату, пластової води та механічних домішок) у крапельно-
му стані. Остаточна підготовка газу Кегичівського ГКР до транспортних кон-
дицій проводиться на Хрестищенській централізованій установці підготовки 

газу (ХЦУПГ) з турбодетандерними агрегатами (ТДА), після компримування 
газу на Хрестищенській дотискній компресорній станції (ДКС).

Для подачі видобутої з свердловин продукції до УКПГ прокладені шлей-
фи довжинами від 300 до 4770 м. Існуючі газопроводи побудовані з труб ді-
аметрами 168 та 89 мм. Частину свердловин підключено в один шлейф: св. 
101, 507, 508; св. 108, 503; св. 117, 202; св. 501, 506, 510. Для запобігання гі-
дратоутворення паралельно шлейфам прокладені інгібіторопроводи.

Основне технологічне обладнання УКПГ складено з двох горизонтальних 
блочних сепараторів ГБ-18, один з яких використовується як робочий, дру-
гий — для геологічних досліджень (індивідуального вимірювання дебіту га-
зу по кожній свердловині) та продувки шлейфів. 

Видобувна продукція від експлуатаційних свердловин по шлейфах посту-
пає до вузла відключаючих пристроїв (ВВП). На ВВП передбачений замір 
тиску і температури газу по кожній свердловині, відключення шлейфів за 
допомогою вентилів, переключення свердловин на геологічний замір, а та-
кож вирівнювання тисків газу перед подачею його у загальний колектор.

Газ із колектора подається на сепаратор робочий або на геологічний, де 
відбувається відокремлення рідини (конденсату та пластової води), а також 
механічних домішок від природного газу. Після сепаратора газ направляєть-
ся на замірний вузол і далі у вихідний колектор, з якого надходить у газо-
провід для подальшого транспортування до Хрестищенської ДКС.

На Хрестищенську ДКС також подається газ з Шебелинського, Хрести-
щенського, Мелихівського, Червоноярського, Медведівського, Східно-Мед-
ведівського, Єфремівського, Західно-Старовірівського, Розпашнівського та 
Новоукраїнського родовищ. Після компримування газ надходить на ХЦУПГ 
з ТДА, де при температурі близько 240 К і тиску 2,7 МПа здійснюється йо-
го кінцеве очищення та осушення. Підготовлений газ, що подається в магі-
стральні газопроводи, транспортується на м. Київ по магістральних газопро-
водах Шебелинка—Полтава—Київ і Шебелинка—Диканька—Київ.

Частина газу, що видобувається на УКПГ, використовується для забез-
печення потреб місцевих споживачів (с. Чапаєве, с. Кегичівка, с. Антонів-
ка). Для підготовки газу на власні потреби використовуються два послідов-
но встановлені вертикальні сепаратори з робочим тиском 0,6 МПа.

Рідина, що вилучається в сепараторах, скидається в атмосферний розді-
лювач рідини, де відбувається її поділ на конденсат і пластову воду. З ємнос-
ті конденсат самопливом подається в ємність зберігання конденсату, з якої 
автоцистернами вивозиться на Єфремівську ПГРС, звідки транспортується 
до Шебелинського відділення переробки газу, конденсату і нафти. Пласто-
ва вода з ємності по дренажній системі скидається у ємність промислових, 
з якої вивозиться для утилізації на Хрестищенське ГКР.

Для попередження і боротьби з гідратоутворенням на Кегичівській УКПГ 
використовується метанол. Подача метанолу здійснюється в кількості, що 
встановлена нормами витрат метанолу, які щорічно розробляються та за-
тверджуються в ПАТ «Укргазвидобування».

При подальшій експлуатації Кегичівського ГКР попередня підготовка газу 
буде і далі здійснюватися на власній УКПГ.

Технологічний режим роботи УКПГ розрахований у відповідності з проек-
тними показниками розробки родовища для середньорічних умов сепарації. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернатива-
ми:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються 
згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-
нативами: 

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 ефек-
том і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат 
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 атмосферне 
повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруд-
нення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: у межах ділянки користування надрами, знаходиться 
річка Берестова з невеликими притоками та ставки місцевого значення (ре-
жим обмежень щодо ПЗС забезпечується); при штатному режимі діяльнос-
ті підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-
технічних та природоохоронних заходів — вплив характеризується як еко-
логічно 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 грунтів).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 ретельно-
го управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах Кегичівського родовища знахо-
диться ентомологічний заказник місцевого значення «Вшивий». Зазначене 
урочище знаходиться під охороною ПП «Агропрогрес»; проведення геоло-
горозвідувальних та інших робіт в межах території даного заказника не пе-
редбачено; 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 забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив об’єкта на рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти характери-
зується 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 спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури 
(як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші еле-
менти 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 відходів 
визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих за-
конодавчих 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 оцінці 
впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-

го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав 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 розра-
хунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз упо-
вноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко-
вої інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформа-
ції; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім 
абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 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 ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: про-
тягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, заува-
ження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ва-
ших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадсько-
го обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
спеціальний дозвіл №2356 від 28.12.2000 рокуна користування надрами, з 
метою продовження видобування вуглеводнів Кегичівського родовища, що 
видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцін-
ки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів 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 оцін-

ки 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 оцінку 
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 — корисні копалини загальнодержавного значення) Коте-
левськогородовища згідно спеціального дозволу №2353 від 28.12.2000 ро-
ку. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце-
ва продукція — підготовленій до споживання газ природний, конденсат. Ро-
боти на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування».

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корис-
них копалин по Котелевському родовищу числяться на Державному балан-
сі корисних копалин України).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Котелевське газоконденсатне родовище в адміністративному відношен-

ні розташоване на території Котелевського району Полтавської області та 
Краснокутського району Харківської області України.

Найближчими населеними пунктами є районні центри — Котельва, Крас-
нокутськ, які знаходяться в 9 — 20 км від родовища. Недалеко від Котелев-
ського родовища розташовані Більське, Опішнянське, Рибальське, Матвіїв-
ське нафтогазоконденсатні родовища.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 37,65 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці)

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

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечен-
ня потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні 
заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської 
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 1976 році. У тектонічному відношенні Котелевське 
родовище розташоване в центральній частині Дніпровсько-Донецької запа-
дини (ДДЗ) і приурочене до смуги поєднання північної прибортової зони з 
осьовим грабеном на південній ділянці Охтирського заливоподібного загли-
блення в масив північного борту між Лебединським та Богодухівським ви-
ступами фундаменту. Промислова газоносність родовища охоплює серпу-
ховські та башкирські відклади. 

Видобуток вуглеводнів по башкирському та серпуховських покладах ро-
довища станом складає: 8720 млн м3 газу та 2513 тис. т конденсату.

В експлуатації башкирського та серпуховських горизонтів сумарно за 
весь час було задіяно (разом з нагнітальними) 47 свердловин.

Загальні початкові запаси покладів складають: «сухого» газу — 14548 
млн м3 кат. С1, 1693 млн м3 кат. С2 та 6919 тис. т конденсату кат. С1, 629 тис. 
т кат. С2.

На даний час на родовищі виділено 3 експлуатаційні обєкти: І експлуа-
таційний об’єкт — поклади гор. С-5а, С-5б, С-5в, С-6-7; ІІ експлуатаційний 
об’єкт — поклад гор. С-2, С-3, С-4а, С-4б, С-4в; ІІІ експлуатаційний об’єкт — 
поклад гор. Б-7.

Котелевська установка сайклінг-процесу (УСП) представляєсобою комп-
лекс споруд, призначених для забезпечення: розробк газоконденсатних по-
кладів як в режимі сайклінг-процесу, так і на виснаження, максимального 
вилучення конденсату, якісної підготовки як газу рециркуляції, такі газу з 
покладів, що розробляються на виснаження з подачею газу в газопровід та-
закачку в пласт.
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Згідно технологічного регламенту сирий газ з експлуатаційних свердло-
винпо індивідуальних шлейфах подається від свердловин на вузол входу і 
далі окремими потоками на установку низькотемпературної сепарації (НТС) 
по:

— низьконапірній технологічній лінії, на яку подається газ із Опішнян-
ської УКПГ і Березівської УКПГ та сирий газ з покладів горизонтів C-2-3-4, 
C-5, В-16а;

— середньонапірній технологічній лінії №1, на яку подається сирий газ з 
покладів горизонтів B-16а, В-16б, B-20, В-25, В-26 та С-5;

— високонапірним технологічним лініям №2 та №3 (основній тарезерв-
ній), на яку подається сирий газ з покладів горизонтів C-5, В-16а, В-16б, 
В-14, В-16, Б-7, С-3-4.

Газ після підготовки на низьконапірній технологічній лінії подається на 
одинз компресорів першого ступеня компримування № 4, 5, 6 КЦ №2 для 
дотискування до 2,8-3,5 МПа, далі до компресорів другого ступеня № 1, 2, 
3 КЦ №2. На другому ступені газ дотискується до тиску 6,2-6,5 МПа і через 
газові охолоджувачі компресорних агрегатів №1 і №2 КЦ №1 подається на 
сепаратор С-1-3 або С-1-2 високонапірної технологічної лінії для подальшої 
підготовки. Після КЦ №2 при роботі в одну ступіньгаз подається в міжпро-
мисловий газопровід з тиском 3,4-4,6 МПа. Газ після проходження серед-
ньонапірної технологічної лінії при розробці Котелевського родовища на ви-
снаження подається на компресор другого ступеня КЦ №2 і далі через ГО на 
С-1-3 (С-1-2) для подальшої підготовки. Максимальна продуктивність уста-
новки НТС (по сепаратору другого ступеня) складає до 5 млн м3/добу.

Газ після проходження високонапірної технологічної лінії при розробці-
Котелевського родовища в режимі сайклінг-процесу подається на компрес-
сор другого ступеня КЦ №2 і далі через газові охолоджвачі де компримуєть-
ся з 4,0-5,0 МПа до 7,9=х8,2 МПа іподається в КЦ №1.

В КЦ №2 знаходяться 6 компресорів типу. Максимальна продуктивність 
одного компресора типу складає до 844,7 тис.м3/добу

В КЦ №1 газ компримується від тиску 7,9-8,2 МПа до тиску 30-36 МПа 
і через вузол вхідних ниток і нагнітальні свердловини подається в пласт.

В КЦ №1 знаходяться 4 компресори типу зелектроприводом, з яких тіль-
ки один робочий. Максимальна продуктивність одного компресора, а отже, 
і всього КЦ №1 в цілому, складає 2,28 млн м3/добу.

Максимальна продуктивність установки сайклінг-процесу складає 2,28 
млн м3/добу «сухого» відсепарованого газу і відповідає продуктивності КЦ 
№1.

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 альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еко-
логічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному 
обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонально-
го використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охо-
ронних 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 ефек-
том і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат 
в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж 
за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому 
виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне пові-
тря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднен-
ня (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприєм-
ства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та 
природоохоронних заходів — вплив характеризується як екологічно допус-
тимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та 
інших їх властивостей грунтів).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 ретельно-
го управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти при-
родо-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 забрудню-
ючих 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 спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури 
(як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші еле-
менти 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 відходів 
визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих за-
конодавчих 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 транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав 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 розра-
хунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз упо-
вноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко-
вої інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформа-
ції; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-

ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім 
абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 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 ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: про-
тягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, заува-
ження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ва-
ших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадсько-
го обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
спеціальний дозвіл №2353 від 28.12.2000 року на користування надрами, з 
метою продовження видобування вуглеводнів Котелевського родовища, що 
видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцін-
ки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів 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 оцін-

ки 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 оцінку 
впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-29-45; 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) Мелихівського родовища згідно спеціального дозво-
лу №2343 від 20.12.2000 року. Метод розробки родовища — на виснажен-
ня, режим — газовий. Діє дві установки УКПГ (призначення-забезпечення 
підготовки газу до транспортування магістральними газопроводами і по-
дачі його в систему транспортування газу). Номінальна добова потужність 
УКПГ-1 складає — 1543 тис. м3/добу, УКПГ-2 — 876 тис. м3/добу газу. Родо-
вище розробляється за допомогою Хрестищенської дотискної компресорної 
станції. Кінцева продукція — підготовлений до споживання природний газ.

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

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корис-
них копалин по Мелихівському родовищу числяться на Державному балан-
сі корисних копалин України)

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Мелихівське родовище розташоване на території Нововодолазького ра-

йону Харківської області України
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 

ділянки надр 38,2 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці)
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вугле-

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечен-
ня потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні 
заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської 
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 1967 році. Мелихівська структура являє собою бра-
хіантиклінальну складку субширотного простягання, що розташована між 
двома соляними штоками — Східно-Медведівським та Парасковіївським. 
Встановлені продуктивні горизонти в відкладах підбрянцевської ритмопач-
ки славянської світи, святогорської ритмопачки никитівської світи, карта-
миської світи пермі та верхньокам’яновугільного відділу карбону.

На родовищі виділено 3 експлуатаційні об’єкти: І- об’єкт — хемогенні від-
клади; ІІ- об’єкт — картамиська світа; ІІІ- об’єкт — араукоритова світа (С3

3). 
Загальний фонд свердловин складає 89 одиниць. На Мелихівському родо-
вищі діє дві установки УКПГ. На кожній УКПГ для дослідження продуктивних 
свердловин та продувки шлейфів є окремий («геологічний») сепаратор та 
дільниці індивідуального вимірювання витрат газу за допомогою камерної 
діафрагми. Для індивідуального вимірювання кількості води та конденсату 
по свердловинах передбачено скид рідини з геологічного сепаратору в єм-
ність вимірювання рідини. Вуглеводневий конденсат, що відокремлюється у 
сепараторах скидається в ємності розділення і дегазації, з яких подається в 
ємності зберігання конденсату, звідки по мірі накопичення відвантажується 
у автоцистерні і вивозиться на промислову газорозподільну станцію (ПГРС) 
Єфремівського ГКР та далі — на Шебелинське відділення переробки газу, 
конденсату і нафти. Відсепарований газ одорується комплексом і подається 
у вихідний газопровід. Частина товарного газу з УКПГ-1, після редукування 
та очищення від скрапленої рідини у вертикальному сепараторі, відбираєть-
ся для місцевого споживання.

Для кінцевої підготовки газ родовища (разом з газом Хрестищенсько-
го, Червоноярського, Медведівського, Східно-Медведівського, Кегичівсько-
го, Єфремівського та Західно-Старовірівського ГКР) подається на вхід ДКС і 
установку центральної підготовки газу (УЦПГ) Хрестищенського ГКР.

Кінцева підготовка газу Мелихівського ГКР і надалі передбачається на 
УЦПГ Хрестищенського ГКР, за технологією низькотемпературної сепарації, 
що забеспечить додаткове вилучення вуглеводнів на високу якість товарно-
го газу, який подається у магістральні газопроводи Шебелинка—Дикань-
ка— Київ (ШДК) та Шебелинка—Полтава—Київ (ШПК).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернатива-
ми:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються 
згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-
нативами: 

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 ефек-
том і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат 
в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж 
за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому 
виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне пові-
тря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднен-
ня (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: у межах ділянки користування надрами, знаходиться 
річка Берестова з невеликими притоками та ставки місцевого значення (ре-
жим обмежень щодо ПЗС забезпечується); при штатному режимі діяльнос-
ті підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-
технічних та природоохоронних заходів — вплив характеризується як еко-
логічно 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 ретельно-
го управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах Мелихівського родовища знахо-
диться орнітологічний заказник місцевого значення «Чаплі»; проведення ге-
ологорозвідувальних та інших робіт в межах території даного урочища не 
передбачено; передбачено дотримання вимог Закону України «Про природ-
но-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 забрудню-
ючих 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 спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури 
(як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші еле-
менти 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 відходів 
визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих за-
конодавчих 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 оцінці 
впливу на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав 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 відповідності 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 розра-
хунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз упо-
вноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко-
вої інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформа-
ції; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім 
абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 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 інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 
20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ва-
ших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадсько-
го обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до зако-
нодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спе-
ціальний дозвіл №2343 від 20.12.2000 рокуна користування надрами, з ме-
тою продовження видобування вуглеводнів Мелихівського родовища, що 
видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцін-
ки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів 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 оцін-

ки впливу на довкілля Мінприроди України.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 22 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська –4    –9 +2  –3 Черкаська –4  –9 +2  –3
Житомирська –4    –9 +2  –3 Кіровоградська –4  –9 +2  –3
Чернігівська –4    –9 +2  –3 Полтавська –4  –9 +2  –3
Сумська –4    –9 0  –5 Дніпропетровська –4  –9 +2  –3
Закарпатська –8  –13 –2  +3 Одеська –4  –9 +2  –3
Рівненська –8  –13 +2  –3 Миколаївська –4  –9 +2  –3
Львівська –8  –13 +2  –3 Херсонська –2  –7 +2  –3
Івано-Франківська –8  –13 +2  –3 Запорізька –2  –7 +2  –3
Волинська –8  –13 +2  –3 Харківська –4  –9 0  –5
Хмельницька –8  –13 +2  –3 Донецька –4  –9 +2  –3
Чернівецька –8  –13 +2  –3 Луганська –4  –9 0  –5
Тернопільська –8  –13 +2  –3 Крим +2  –3 +3  +8
Вінницька –4    –9 +2  –3 Київ –5  –7 –1  +1
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Фортецю Тор збудують 
спільними зусиллями

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ДОБРА СПРАВА. У Слов’янську на Донеччині триває загально-
міська гуманітарна акція «Збудуємо музей разом», під час якої всі 
бажаючі можуть зробити свій внесок у створення в парку «Шов-
ковичний» фрагменту старої фортеці, довкола якої й виникло са-
ме місто. Звернення по фінансову допомогу для реалізації цікаво-
го проекту адресували насамперед керівникам тутешніх підпри-
ємств, підприємців та меценатів, і частина з них уже відреагувала 
на поповнення спільної скарбнички. Як повідомив Слов’янський 
міський голова Вадим Лях, уже вдалося зібрати майже 200 тисяч 
гривень. Серед тих, хто першими відгукнулися на пропозицію взя-
ти участь у спільній акції, ТОВ «СЛАВЕНЕРДЖІ» та «Комплекс-
Центр» (по 10 тисяч гривень). Таку ж суму на відповідний банків-
ський рахунок, за словами керівника міста, він перерахував осо-
бисто. А найбільше — 20 тисяч гривень — на добру справу по-
жертвував багаторічний керівник ЗАТ «Новокраматорський ма-
шинобудівний завод» Георгій Скудар. Збір коштів триває. 

У Вінниці 
покажуть виставу 
про Квітку Цісик

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. У контексті американсько-українського благодійного 
проекту «Незабутня Квітка» 4—5 квітня цього року на сцені Він-
ницького академічного музично-драматичного театру імені Мико-
ли Садовського відбудеться прем’єра вистави «Kвітка. Пісня на-
яву й у снах». Ініціатором театральної постановки виступив аме-
риканський піаніст і продюсер проекту «Незабутня Квітка» Алекс 
Гутмахер. Світова прем’єра вистави присвячується 65-річчю Квіт-
ки Цісик, яка померла від раку грудей, не доживши кілька днів до 
45-річчя. Частина коштів від вистави піде на придбання ще одного 
пересувного мамографа для профілактики та лікування раку мо-
лочної залози в жінок Вінниччини. 

П’єсу про Квітку Цісик написав драматург Олег Миколайчук-
Низовець. Це перша повномасштабна вистава про співачку.

Улітку діти Сумщини 
відпочинуть і оздоровляться

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЛАНИ. На календарі ще 
березень, а на Сумщині го-
туються до літнього оздоров-
лення й відпочинку наймолод-
ших краян. Передбачають, 
що всі приваби літньої пори 
відчують майже 52 тисячі ді-
тей віком 7—17 років, зокре-
ма пільгових категорій.

За словами заступника на-
чальника управління молоді й 
спорту Сумської ОДА Ольги 
Резниченко, передбачено фі-
нансування обсягом 42 міль-
йони гривень, що на 8 міль-
йонів більше, ніж торік. Це на-
самперед кошти обласного, 
бюджетів міст і районів, інших 
джерел фінансування.

Планують роботу 22 по-
заміських дитячих закладів 

оздоровлення й відпочинку, 
дитячого закладу санаторно-
го типу, двох наметових міс-
течок і двох наметових табо-
рів — «Коловрат» ім. Романа 
Атаманюка і «Табору миру».

Як наголосив голова Сум-
ської ОДА Микола Клочко, 
керівники на місцях мають 
узяти під особистий конт-
роль підготовку дитячих за-
кладів, фінансування літньої 

кампанії, потурбуватися про 
дотримання в таборах ви-
мог техногенної та пожежної 
безпеки.

Хоч літо ще попереду, для 
42 дітей пільгових катего-
рій цьогорічний відпочинок 
уже розпочався в першій змі-
ні Українського дитячого цен-
тру «Молода гвардія» та Між-
народного дитячого центру 
«Артек».

На такій гітарі легко «запалити» 
СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ. Жашківський сірниковий ансамбль 
встановив новий рекорд 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

На фестивалі сірнико-
вих рекордів, який не-

давно відбувся в Києві, се-
ред представлених май-
страми сотень виробів — 
картин, моделей авто, ко-
раблів, будівель — увагу 
журі привернули музич-
ні інструменти, виготов-
лені жашківчанином Бог-
даном Сенчуковим. Він 
створив сірникові гармош-
ку, бандуру, скрипку, гіта-
ру, гармонь, кобзу, бара-
бан та кілька шумових ін-
струментів для ансамблю, 
яким керує відомий музи-
кант Іван Сухий. Сам Бог-
дан грає в цьому ансамб-
лі на власному рукотворі 
— герб-басі, струнному ін-
струменті у формі герба 
України. Жашківський 
ансамбль музичних 
інструментів із 
сірників єди-
ний в Украї-
ні і загалом 
у світі.

Богда н 
Сенчуков 
живе у місті 
Жашків на Черкащині. 
Почав створювати вироби 
із сірників ще в дев’ятому 
класі. Таке заняття, як 
пригадує, дуже заспоко-

ювало нерви. Тепер у його 
колекції, крім музичних 
інструментів, — сірникова 
Ейфелева вежа, два кора-
блі, трактор з бороною та 
багато інших експонатів. 
Усі 13 сірникових музич-
них інструментів функці-
ональні, а першою була гі-
тара. Юний майстер саме 
вчився грати на цьому ін-
струменті, він йому дуже 
подобався. Тому вирішив 

спробувати власну кон-
струкцію. Спочатку не міг 
досягти потрібного зву-
чання. Деякі деталі дове-
лося вдосконалювати. За-
мінив струни. Консуль-
тувався з досвідченими 
майстрами. Підказували 
багато: які струни стави-
ти, якого розміру гітару 
робити. Вони дивувалися, 
що цей інструмент взага-
лі якось грає, адже зро-
блений не за правилами. 
Але хлопець шукав свій 
метод — і знайшов. Гітара 
зазвучала не гірше, ніж 
її аналоги з традиційного 
матеріалу. 

Керівник ансамблю Іван 
Сухий запропонував зро-
бити всі інструменти із 
сірників. Спочатку Богдан 

переробив гармонь, замі-
нивши всі деталі на сірни-

кові. Для 
неї пішло 
18 тисяч 

сірників. 
На кожен ін-

струмент потрі-
бен час. Примі-

ром, бас він виго-
товляв довгенько, май-

же рік. Адже це був не 
простий інструмент, а, 
так би мовити, символ. Гі-
тару зробив за 4 місяці, 
бандуру та гармошку теж. 

Ансамбль під керів-
ництвом Івана Сухого й 
так знаменитий на весь 
світ. Гра юних музи-
кантів давно підкори-
ла шанувальників з ба-
гатьох країн, колектив 
перемагав у престиж-
них конкурсах, зокре-
ма й міжнародних. Те-

пер вони грають ще й 
на сірникових інстру-
ментах. Це для багатьох 
незвичн о. Сам Іван Су-
хий — великий майстер 
гри на гармоні, створив у 
Жашкові музей цього ін-
струмента, в якому понад 
півтори сотні гармонік та 
більш як тисяча доку-
ментів, присвячених цьо-
му інструменту.

Хтось із шанувальни-
ків запитав Богдана, чи 
сірникові інструменти не 
бутафорія. Ні, це чудові 
функціональні інструмен-
ти. Щоб вони були стійкі-
шими до механічних на-
вантажень, Богдан накле-
ює сірникові деталі на ці-
лісну раму, яка зазвичай 
зібрана з маленьких пла-
ночок твердої деревини. 

У найближчих 
планах — виго-
товлення укра-

їнських інстру-
ментів: ліри, 

г усел.
Недавно 

ансамбль, 
який грає 

на інструментах, 
створених із сірників, 

потрапив до Національно-
го реєстру рекордів Украї-
ни. Це музичне досягнення 
додало Богданові та всім 
учасникам ансамблю но-
вих творчих сил.

Музика у виконанні сірникового ансамблю зачаровує

Богдан Сенчуков може зробити із сірників усе, 
що забажає уява


