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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ ПАРУБІЙ:
«Nord Stream підриває 
енергетичну безпеку  

і стабільність Європи. 
Він надасть Росії ще 
один засіб для тиску 

на європейські країни, 
особливо такі,  

як Україна».

Дипломати  
не полишають зусиль

БОРОТЬБА ЗА СВОЇХ. У зв’язку з погіршенням стану 
здоров’я незаконно ув’язненого українця Олега Сенцова віт-
чизняне зовнішньополітичне відомство надіслало ноту росій-
ському МЗС. «Нам відомо, що стан його здоров’я погіршився. 
Ми терміново направили ноту до РФ, щоб отримати доступ, і 
якщо необхідно, надати доступ українським лікарям», — пові-
домила речниця МЗС Мар’яна Беца. Київ вимагає негайно до-
пустити до в’язня українського консула.

У якому стані нині перебуває Олег Сенцов, не відомо,  
адже доступ до нього закрито. А про те, що йому зле, пише 
Укр ін форм, українець повідомив у листі до сестри, скаржачись 
на випадіння зубів і волосся. 

Наше дипломатичне відомство вкотре вимагає від МЗС РФ 
звільнити викраденого в Білорусі українця Павла Гриба, яко-
го утримують у російській в’язниці. «20.03 російський суд зали-
шив політв’язня П. Гриба під вартою до 4.05. Усупереч законам 
не допустили матір відвідати сина. Вимагаємо звільнити Гри-
ба!» — написала Мар’яна Беца у Twitter.

30% 
становило скорочення за п’ять років 

кількості дітей,  
яких можна було б усиновити 

НА ЧАСІ. Мільйонам українців потрібен зручніший доступ   
до первинної допомоги

Як зміниться  
сільська медицина

Голова Верховної Ради про небезпечний для 
цивілізованого світу геополітичний інструмент Кремля 
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Екс-генеральний секретар НАТО 
Андерс Фог Расмуссен: «У 
відносинах з Путіним потрібно 
сподіватися на краще, але 
готуватися до гіршого»

ГЕОПОЛІТИКА

Ухвалення закону щодо створення 
реєстру кредитних історій при 
Нацбанку викликало шквал 
негативних емоцій у позичальників, 
а ось фінустанови це підтримують 
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Ремонтувати неякісно стане невигідно
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Урядова програма щодо масштабного оновлення доріг  
в Україні дасть змогу створити 55 тисяч робочих місць

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Підрядники, з вини яких на 
нещодавно відремонтова-

них дорогах знову з’являються 
ями, повинні за власний  кошт 
покрити збитки й виправити 

пошкодження. На цьому наго-
лосив учора Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман, відкри-
ваючи чергове урядове засі-
дання. 

«Ми запроваджуємо контроль 
якості доріг, деякі новозбудова-
ні дороги вже мають ушкоджен-

ня. Усі, хто зробив халтуру, ви-
правлятимуть помилки за свій 
рахунок. Ми ввели 5—10-річну 
гарантію на якість доріг. В уго-
дах уже зараз з’являються га-
рантійні умови, які потрібно ви-
конувати підрядникам», — пояс-
нив він. 

Отже, Кабінет Міністрів ре-
алізує чергову амбітну мету: 
в межах політики масштабної 
розбудови дорожнього господар-
ства продовжує реалізацію ве-
ликих інфраструктурних проек-
тів і змінює філософію будівни-
цтва — від політики прокладан-

ня кілометрів до побудови якіс-
них шляхів, які з’єднують насе-
лені пункти в Україні. 

«Нових відремонтованих до-
ріг в Україні буде дедалі більше. 
Потрібно підійти до ре-
монту і будівництва доріг 
абсолютно системно. 2
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ОГОЛОШЕННЯ

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає кримі-
нальне провадження 1кп/229/148/2018 за обвинува-
ченням Гомзяка Євгена Олеговича, 06.07.1984 р.н., 
за ознаками кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений у 
справі Гомзяк Є. О. (останнє відоме суду місце про-
живання: м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 56, кв. 
56) викликається на 3 квітня 2018 року о 09.15 год. 
до суду, зал судових засідань № 2, для участі в підго-
товчому судовому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області знаходиться криміналь-
не провадження № 233/4604/17 за обвинуваченням 
Пастухова Андрія Олексійовича, 5 листопада 1982 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія 
Олексійовича в підготовче судове засідання на 2 квіт-
ня 2018 року об 11 годині 30 хвилин, яке відбудеться 
в приміщенні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Краматорський міський суд Донецької облас-
ті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає обвинувальний акт відносно Земцової Те-
тяни Анатоліївни, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесе-
ного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42017050000000842 від 12.10.2017, місце прожи-
вання обвинуваченої: м. Макіївка Донецької області, 
викликається на 2 квітня 2018 року о 09.30 годині до 
суду, каб. №23/3, для участі в розгляді кримінально-
го провадження (№ 234/1165/18, 1-кп/234/450/18).

Суддя Ю. О. Сухоручко

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області призначено підготовчий судовий роз-
гляд 02.04.2018 р. о 09.00 год. по кримінальному 
провадженню за обвинуваченням Ляха Олександра 
Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ляху О. М. необхідно з’явитись 
до зали судового засідання № 9 Красноармійсько-
го міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: 85302, Донецька область, м. Покровськ (Крас-
ноармійськ), вул. Європейська, б. 20, на 02.04.2018 р. 
о 09.00 год.

Суддя І. В. Корнєєва

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

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. — 4 квіт-
ня 2018 p., 5 квітня 2018 p., 11 квітня 2018 p., 12 квітня 2018 p., 18 квітня 2018 p., 19 квітня 2018 р. у кримінальному провадженні по обвинува-
ченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, суддя Дев’ятко В. В.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України:

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 обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово за-

лишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших 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.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, а 

також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника – статтею 324 КПК України, потерпі-
лого – статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників – статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліс-
та, перекладача, представника уповноваженого органу з питань пробації і експерта – статтею 327 КПК України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору Федоровичу право брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконферен-
ції (у тому числі давати показання з приводу обвинувачення).

Оголошення щодо продажу активів (майна)  
ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37G16274
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Легковий автомобіль KIA Ceed  
з відеореєстратором  
та GPS-навігатором

Електронна адреса  
для доступу до відкритих 
торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

04.04.2018 р.

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону  
по кожному лоту  
вказується на веб-сайті —  
http://www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/26-vseukr-bank-
rozv/35519-asset-sell-id-160322

Оголошення щодо продажу активів (майна)  
ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37GL16263- F37GL16265, 
F37GL16268-F37GL16270

Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Права вимоги за кредитними  
договорами та договорами  
забезпечення виконання 
зобов’язань

Електронна адреса для доступу 
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

18.04.2018 р.

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

Точний час початку проведення 
відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті 
— http://www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/26-vseukr-bank-
rozv/35517-asset-sell-id-160320

ТДВ «СК «Ю.Ес.Ай.» повідомляє 

про втрату бланків суворої звітності полісів 

ОСЦПВВНТЗ AM2451354 та АМ2451355, 

вважати їх недійсними.

Виконавчий лист від 12 грудня 2013 року Шев-
ченківського районного суду м. Києва по справі  
№ 2610/11643/2012, провадження № 2/2610/6424/2012, 
виданий суддею О. О. Кондратенко, стягувач за яким 
ТОВ «ЛАВАНДА ПЛЮС» вважати втраченим.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЕ № 095487 від 3 травня 
2007 року, виданий рішенням 22 сесії 4-го скликан-
ня Дмитрівської сільської ради від 5 грудня 2005 ро-
ку на ім’я Савлука Григорія Миколайовича, вважати 
недійсним.

Втрачений судновий білет 
на човен BARK BT-330S, з державним 
реєстраційним номером ЧРН-0198-К 

на ім’я Кириєнко Сергій Анатолійович,  
вважати недійсним.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Кіцієва Пи-
липа Карловича, 19.11.1979 р.н., як відповідача по справі  
№ 753/12636/17 за позовом Махно Ольги Віталіївни до Кіцієва 
Пилипа Карловича, 3-ті особи – Служба у справах дітей Дар-
ницької РДА м. Києва, Київська місцева прокуратура № 2, про 
позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Слухан-
ня справи відбудеться під головуванням судді Коренюк A. M. о 
15 год. 00 хв. 28.03.2018 р. за адресою: вул. Кошиця, 5-А, каб. 
117, м. Київ.

Харківське обласне територіальне відділення Антимонополь-

ного комітету України повідомляє про розміщення на офіцій-

ному веб-сайті Комітету — http://www.amc.gov.ua, вимог го-

лови територіального відділення від 09.01.2018 № 02-26/1-72  

до ТОВ «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» (код  

ЄДРПОУ 38563862), від 09.01.2018 № 02-26/1-74 до ТОВ «НПЗ»  

(код ЄДРПОУ 37540226).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Невойту Віталію Олександровичу, 02.05.1991 р.н., проживаючому за адре-
сою: Донецька область, Волноваський район, с. Валер’янівка, вул. Шевченка, буд. 7, на під-
ставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 26 та 27 березня 2018 року 
о 10 год. 00 хв. до каб. 115 СВ УСБУ у Волинській області, до начальника 2 відділення слід-
чого відділу Мудрика В. М. за адресою: Волинська область, м. Луцьк, проспект Василя Мой-
сея, буд. 4, для допиту як підозрюваного, ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціально-
го досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014050380001088 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають 
наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11G17119, F11G17122, F11G17125, F11G17130
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, земельні ділянки, основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 06.04.2018, 18.04.2018, 27.04.2018, 10.05.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/35683-asset-sell-id-161007

Номер лота: F11GL17137- F11GL17164, F11GL17167- F11GL17195, F11GL17197- F11GL17208, 
F11GL17211- F11GL17281

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

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 11.05.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/35705-asset-sell-id-161055

Номер лота: F11GL17282, F11GL17285, F11GL17286, F11GL17289- F11GL17293, F11GL17296- 
F11GL17297

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

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 20.04.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/35648-asset-sell-id-160841

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрювана Пасічник Олена Олексіївна, 18.05.1970 р.н., 

останнє відоме місце реєстрації: м. Старобільськ Луганської 
області, квартал Ватутіна, буд. 50Б, кв. 24, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам необхід-
но з’явитися 24.03.2018 р. о 14.00 год. до слідчого УСБУ у 
Львівській області Вавричука Н. Я. (м. Львів, вул. С. Бандери, 
1, каб. № 115) для вручення повідомлення про підозру, допи-
ту як підозрювану та виконання вимог статті 290 КПК України 
у кримінальному провадженні № 22017140000000076. По-
важні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України. Слідчий 
Управління СБ України у Львівській області Вавричук Н. Я.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Саєнко Олександр Миколайович, 

20.03.1974 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Хар-
ків, пр-т Тракторобудівників, буд. 100А, кв. 80, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам 
необхідно з’явитися 24.03.2018 р. об 11.00 год. до слід-
чого УСБУ у Львівській області Вавричука Н. Я. (м. Львів, 
вул. С. Бандери, 1, каб. № 115) для вручення повідомлен-
ня про підозру, допиту як підозрюваного та виконання ви-
мог статті 290 КПК України у кримінальному провадженні  
№ 22018140000000020. Поважні причини неприбуття зазна-
чені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в  
ст. 139 КПК України. Слідчий Управління СБ України у Львів-
ській області Вавричук Н. Я.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Ланшаков Олександр Олександрович, 

27.12.1980 р.н., останнє відоме місце реєстрації: с. Михай-
люки Новоайдарського району Луганської області, вул. Мо-
лодіжна, буд. 29, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 
297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 24.03.2018 р. о 
10.00 год. до слідчого УСБУ у Львівській області Вавричука 
Н. Я. (м. Львів, вул. С. Бандери, 1, каб. № 115) для вручення 
повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного та вико-
нання вимог статті 290 КПК України у кримінальному прова-
дженні № 22018140000000019. Поважні причини неприбут-
тя зазначені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вка-
зані в ст. 139 КПК України. Слідчий Управління СБ України у 
Львівській області Вавричук Н. Я.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Курячий Олександр Сергійович, 29.03.1988 

р.н., останнє відоме місце реєстрації: с. Крейдяне Біловод-
ського району Луганської області, вул. Садова, буд. 21, кв. 1, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України 
вам необхідно з’явитися 24.03.2018 р. о 12.00 год. до слід-
чого УСБУ у Львівській області Вавричука Н. Я. (м. Львів, 
вул. С. Бандери, 1, каб. № 115) для вручення повідомлен-
ня про підозру, допиту як підозрюваного та виконання ви-
мог статті 290 КПК України у кримінальному провадженні  
№ 22018140000000018. Поважні причини неприбуття зазна-
чені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в  
ст. 139 КПК України. Слідчий Управління СБ України у Львів-
ській області Вавричук Н. Я.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження відносно Кухарішена Андрія Івановича та Голове-
щенка Ігоря Васильовича, обвинувачених у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України.

У зв’язку з чим у підготовче судове засідання викликаються Кухарі-
шен Андрій Іванович, 08.06.1970 р.н., та Головещенко Ігор Васильович, 
24.10.1961 р.н., обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 408 КК України, яке відбудеться 27 бе-
резня 2018 року о 10.30 год. у приміщенні Солом’янського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 4, під головуван-
ням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинувачених оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутніс-
тю обвинувачених в порядку спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Куровському Дмитру В’ячеславовичу, 13.05.1983 року народження, громадянину 
України, зареєстрованому за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Бірюзова, 14/40, на підста-
ві ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України необхідно з’явитися на 10.00 год. 27 березня 2018 року до каб.  
№ 308 слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької обл.) Головного 
управління СБ України в Донецькій та Луганській областях, до слідчого Чижинкової Т. Р. за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для ознайомлення із ма-
теріалами кримінального провадження, вручення вам обвинувального акта та реєстру матеріалів у 
кримінальному провадженні № 22018050000000009, за ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 
КПК України при здійсненні спеціального досудового розслідування. У разі неприбуття на виклик 
або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України із можливістю 
застосування приводу та здійснення подальшого спеціального судового провадження.

Повідомляємо, що відповідно до рішення 

виконавчої дирекції Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб від 19 березня 

2018 року №040/18 розпочинається 

задоволення вимог кредиторів третьої черги 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК БОГУСЛАВ» 

відповідно до ч. 6 ст. 12 та п. 3 ч. 1 ст. 52 

Закону України «Про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб».

Тернопільський окружний адміністративний суд 
викликає як відповідача Ленька Руслана Івановича, 
11.01.1980 року народження (останнє відоме місце про-
живання: вул. Вербицького, 1/4, м. Тернопіль, 46020), у 
судове засідання в адміністративній справі №819/135/18 
за позовом Головного управління Державної фіскаль-
ної служби у Тернопільській області до Ленька Русла-
на Івановича про стягнення податкового боргу в розмірі  
19 586,82 грн, яке відбудеться 26 березня 2018 року о 
10.00 год. Розгляд справи відбуватиметься в залі судо-
вого засідання Тернопільського окружного адміністра-
тивного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозь-
кого, 20.

У разі неявки відповідача в судове засідання або не-
повідомлення про причину неявки, справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя У. А. Мірінович

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Старобільського районного суду Луганської облас-

ті знаходиться кримінальне провадження №1-кп/431/39/2018 стосов-
но Крупіцького Анатолія Федоровича, 02.05.1973 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 285-3 КК України, яке здійснюється за відсутнос-
ті обвинуваченого, в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Крупіцький Анатолій Федорович зареєстрований 
за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Миньків-
ці, вул. Щорса, 2.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Старобільський район-
ний суд Луганської області викликає Крупіцького Анатолія Федоро-
вича в судове засідання, яке відбудеться 27 березня 2018 року о 13 
год. 00 хв. у залі судових засідань Старобільського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Миру, 38-А.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів  
у складі: головуючого судді Березка О. М., суддів Колядова В. Ю., 
Олійник С. В.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Чугуївського міського суду Харківської 

області знаходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 636/859/17 стосовно Зорі Віктора Анатолійовича, 
05.08.1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений Зоря В. А. зареєстрований за адресою: Харківська об-
ласть, м. Чугуїв, вул. Дружби, буд. 7-Б, кв. 60.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чугуївський 
міський суд Харківської області викликає Зорю Віктора Ана-
толійовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 
березня 2018 року о 10 год. 00 хв. у залі Чугуївського місь-
кого суду Харківської області за адресою: Харківська обл.,  
м. Чугуїв, пл. Соборна, 2.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Карімова І. В., суддів Гуменного З. І.,  
Оболєнської С. А.

Ухвалою Бердянського міськрайонно-
го суду Запорізької області від 18.03.2018 
року по кримінальному провадженню за 
обвинуваченням Рудницького Д. В. у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України при-
значене судове засідання, розгляд спра-
ви здійснюється у спеціальному судовому 
провадженні.

До суду як обвинувачений викликаєть-
ся Рудницький Денис Васильович.  Судо-
ві засідання відбудуться 29.03.2018 року 
о 09-00 год., 13.04.2018 року о 09-30 год., 
22.05.2018 року о 09-30 год. в приміщен-
ні суду за адресою: Запорізька область, м. 
Бердянськ, вул. Консульська, 64. 

Суддя Богомолова Л. В.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

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

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

денсат, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: етан, пропан, бутани 
— корисні копалини загальнодержавного значення) Новотроїцьке родо-
вища згідно спеціального дозволу №2372 від 08.02.2001 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, конденсат і нафта.

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

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

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні Новотроїцьке НГКР розташоване на 
території Лебединського району Сумської області на відстані 18 км на пів-
денний захід від м. Лебедин. Обласний центр м. Суми розташований в 75 
км на північ від родовища.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 22,2 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці)

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природо-
охоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу 
господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населен-
ня та його здоров’я.

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

Родовище відкрите у 1966 році.
Початкові запаси газу по родовищу, оцінені в межах ділянки надр, по 

категорії С1 (коди класів 111+221) склали 6291 млн м3, запаси конденсату 
— 2632 тис. т, нафти — 3906 тис. т, категорії С2 (коди класу 122+222+332) 
— 254 млн м3 газу, 76 тис. т конденсату, та 1344 тис. т  нафти.

За період розробки станом на Новотроїцькому родовищі видобуто 
4 973,2 млн. м3 газу,1 833 тис. т конденсату, 332,8 тис. т нафти та 163,8 
млн. м3 розчиненого газу. Експлуатаційний фонд складає 20 свердловин, 
з них діючий фонд нараховує 16 одиниць — 12 нафтових і 4 газових.

В тектонічному відношенні Новотроїцьке НГКР розташоване в цен-
тральній частині північної прибортової зони ДДз. Для цієї зони характер-
ний загальний моноклінальний підйом осадового комплексу в північно-
східному напрямку та ступінчасте занурення кристалічного фундаменту 
на південь.

Процес підготовки вуглеводнів до подальшого транспортування вклю-
чає в себе: збирання нафти, газу і конденсату на УКПГ, сепарування га-
зу наустановці низькотемпературної сепарації (НТС) та відокремлення га-
зового конденсату та нафти від СПВ в розділювальних ємностях та їх де-
газування притиску 1,4-1,7 МПа. Процес підготовки газу є безперервним.

Підготовка газу здійснюється на двох технологічних лініях.
Нафтоконденсатна суміш, отримана після часткового стабілі-

зування до тиску 1,4-1,7 МПа та відокремлена від пластової во-
ди, відвантажується насосами з підпірних ємностей в конденсато-
провід на Машівську УКПГ для подальшого підготовлення на уста-
новці підготовки конденсату (УПК). Вода закачується в пласт че-
рез водонагнітальні св. 4, 36. УКПГ введено в експлуатацію в грудні  
1974 р.

Всього до УКПГ  підключено 20 свердловин: 5 газових — св. 16, 30, 34, 
106, 201-біс; 15 нафтових — св. 6, 10, 13, 14, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 
102, 103-біс, 200, 205. Св. 4 та св. 36 призначені для закачування супут-
ньо-пластових вод (СПВ).

Газонафтоводоконденсатна суміш (ГНВКС) від свердловин Новотро-
їцького НГКР по шлейфам з тиском 2,0-11,5 МПа і температурою + 5 - 
+ 20 °С надходить у вузол вхідних ниток УКПГ супутня пластова вода по-
вертається в пласт через нагнітальні свердловини. Регулювання тиску га-
зу на вузлі входу здійснюється за допомогою кутових вентилів.

З вузла вхідних ниток газ св. 30 з тиском 2,0-2,4 МПа і температурою 
+ 5 — +10 °С поступає в сепаратор нульової ступеня другої технологічної 
лінії С-20-0-2, де очищується від вільних конденсату і води. Після С-20-0-
2 підготовлений газ направляється на вхід сепаратора С-203-2. Рідина з 
нього продувається на ємність розділення пластової води ЕР-ВП.

З вузла вхідних ниток суміш ГНВКС св. 37, 40, 205 по одному шлей-
фу з тиском 2,0-2,4 МПа і температурою +5 — +10°С поступає в сепа-
ратор нульової ступені першої технологічної лінії С-20-0-1 для очи-
щення від конденсату і води, потім газ поступає з тиском 2,0-2,4 МПа 
і температурою +5 — +10°С поступає в сепаратор С-20-1-1 для до-
даткової сепарації, при потребі направляється в сепаратор С-201-К, 
де схемою передбачено додаткове відділення конденсату. Очище-
ний газ надходить на четверту перепускну лінію. Газоконденсат-
на суміш з сепаратора С-20-0-1 по лінії надходить в розділювач рідин  
ЕР-20-1-1, де також очищується від конденсату, нафти і води. Конден-
сат надходить в ємності Е-301-1(2). Після ЕР-20-1-1 газ з тиском 1,8-
2,2 МПа і температурою +5 — +10°С поступає розділювальну ємність  
ЕР-20-1-2, потім на сепаратор С-202-2 і далі в колектор підготовленого 
газу, або у сепаратор третього ступеня С-203-2.

Підготовлений газ з колектора подається через вузол заміру в газо-
провід «Новотроїцьк—Більськ» для додаткової підготовки. Частина, або 
увесь об’єм газу з колектора, в залежності від потреб місцевих спожива-
чів, направляється на вузол редукування газу (ВРГ) Новотроїцької УКПГ. 
Для попередження гідратоутворення при охолодженні газу в шлейфи на 
устях свердловин, на вузлі вхідних ниток вприскується інгібітор гідрато-
утворення – метанол.

Водонафтоконденсатна суміш (ВНКС) від сепараторів С-20-1л-1,  
С-20-1п-1 подається на розділювач рідини першого ступеня ЕР-20-1-
1, від сепараторів другої лінії С-20-1л-2, С-20-1п-2 подається на роз-
ділювач рідини першого ступеня ЕР-20-1-2. З сепараторів С-20-2-2,  
С-20-3-2 ВНКС подається на розділювач рідини другого ступеня  
ЕР-202-2. Із ЕР-201-2, ЕР-202-2 нафтоконденсатна суміш (НКС) подаєть-
ся на підпірні ємності Е-301-1-2 , звідки насосами подається в конденса-
топровід на Машівську УКПГ для додаткової підготовки на установці під-
готовки конденсату (УПК). З ємностей Е-301-1-2 передбачена також мож-
ливість подавання НКС на ємність вивітрювання конденсату Е-302, звід-
ки дегазований конденсат подається в резервуари зберігання конденса-
ту Е-601-1(2) з яких з допомогою насосу, через замірний вузол, закачу-
ється в конденсатопровід.

Пластова вода із розділювачів, підпірних ємностей подається на розді-
лювач рідини установки повернення супутньо-пластової води, звідки ски-
дається в ємності для зберігання. З ємностей супутньо-пластова вода з 
допомогою насосу повертається в пласт через водонагнітальну свердло-
вину 4 або 36.

Газ вивітрювання з розділювача ЕР-20-1-1 подається на вхід сепара-
тора С-20-3-1, з розділювача ЕР-20-1-2 - на вхід С-20-2-2, з розділювача 
ЕР-20-2-2, підпірних ємностей подається на вхід сепаратора газу місце-
вому споживачу вузла редукування газу.

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

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

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

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

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних 
заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в гро-
шовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмос-
ферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерела-
ми забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: на території ділянки знаходиться р. Псьол; перед-
бачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень 
ПЗС; при штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впро-
вадження передбачених організаційно-технічних та природоохоронних 
заходів — вплив характеризується як екологічно допустимий.

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

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

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

вого та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, на-
правленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природно-
го рослинного покриву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний 
аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в 
економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим вне-
ском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в ці-
лому.

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад від-
ходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог ді-
ючих законодавчих норм і актів).

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

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

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

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

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорен-
ня, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого 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 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки зві-
ту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 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 бу-
де спеціальний дозвіл №2372 від 08.02.2001 рокуна користування надра-
ми, з метою продовження видобування вуглеводнів Новотроїцького ро-
довища, що видається Держгеонадрами України. 

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

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

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

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

денсат, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: етан, пропан, бу-
тани — корисні копалини загальнодержавного значення) Новоукраїн-
ського родовища згідно спеціального дозволу №2390 від 21.02.2001 ро-
ку. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кін-
цева продукція — підготовлений до споживання газ природний, конден-
сат і нафта.

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

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

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні Новоукраїнське нафтогазоконденсат-
не родовище розташоване в межах Карлівського і Чутівського районів 
Полтавської області.

Найближчі населені пункти: села Білухівка, Новоукраїнка, Левенцівка, 
Вільхуватка, Таверівка. Районні центри: м. Карлівка розташоване в 20-
25 км на південь від родовища, м. Чутово — 10 км на північний захід. 

На південь від Новоукраїнського НГКР розташоване Розпашнівське, на 
захід — Чутівське, на сході — Західно-Хрестищенське газоконденсатні 
родовища. На північ від родовища прокладений газопровід Шебелинка—
Диканька—Київ, на півдні — Єфремівка—Диканька—Київ.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 5,85 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці)

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

леводнів України. Позитивний аспект - створення робочих місць, забезпе-
чення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Родовище відкрите у 1974 році.
Початкові підраховані запаси по кодам класів складають: газу – С1 – 

856 млн. м3, С2 (332) — 20 млн. м3, конденсату — С1 — 108 тис. т, С2 (332) 
— 1 тис. т, нафти — С1 — 1024 тис. т, С2  – 98 тис. т.

За період розробки з покладів Новоукраїнського родовища видобуто 
185,2 тис. т нафти, 4209,6 млн м3 газу, 98 тис. т конденсату. Діючий фонд 
експлуатаційних свердловин родовища нараховує вісім одиниць — п’ять 
нафтовидобувних і три газовидобувних.

Новоукраїнське родовище вуглеводнів в тектонічному відношенні роз-
ташоване в приосьовій зоні ДДЗ, в південно-східній частині центру Дні-
провського грабена.

Газоводоконденсатна суміш (ГВКС) від експлуатаційних низьконапір-
них свердловин Новоукраїнського НГКР по індивідуальних шлейфах з 
тиском 0,3-2,1 МПа та температурою +5 — +20°С надходить у вузол вхо-
ду свердловин Розпашнівської УКПГ.

Розпашнівська установка комплексної підготовки газу (УКПГ) призна-
чена для вилучення з видобувного газу Розпашнівського НГКР та Новоу-
країнського НГКР конденсату, пластової води та забезпечення транспор-
тування газу до міжпромислового газопроводу та місцевим споживачам, 
забезпечення транспортування нафти та конденсату до міжпромислово-
го конденсатопроводу.

Процес підготовки газу, конденсату та нафти до подальшого транспор-
тування включає в себе: збір і подавання газу, конденсату та нафти на 
УКПГ, сепарацію газу, відокремлення газового конденсату та нафти від 
супутньо-пластових вод (СПВ) в розділювачах, підігрівання і сепарацію 
конденсату та нафти на установці підготовки нафти (УПН), часткове виві-
трювання конденсату та нафти в ємностях вивітрювання, компримуван-
ня низьконапірного газу з направленням в міжпромисловий газопровід.

Установка підготовки газу складається з вузла сепарації газу та дотис-
кної компресорної станції (ДКС), призначена для збору і підготовки газу 
Розпашнівського та Новоукраїнського НГКР, що розробляються діючим 
фондом сведловин на виснаження.

Газовий конденсат із резервуарів для конденсату та нафти за допомо-
гою насосу відвантажується в конденсатопровід підключення до конден-
сатопроводу «ГС Хрестище — Селещина УСК», а також є можливість від-
вантаження конденсату в автомобільний транспорт.

Пластова вода з розділювачів рідини продувається в ємності, звідки 
направляється на установку регенерації бішофіту (в зимовий період) або 
нафтовловлювач (в літній період) з наступним вивезенням автоцистерна-
ми на Машівську УКПГ на станцію повернення СПВ в пласт.

Установка підготовки нафти представляє собою установку термохіміч-
ної підготовки нафти та складається з однієї технологічної лінії.

Підготовлена нафта накопичується в резервуарах разом з конденса-
том, після чого відкачується по конденсатопроводу разом з конденсатом 
або відвантажується споживачу автомобільним транспортом.

Розчинений нафтовий газ використовується на власні потреби на УПН, 
як паливний газ для печі підігрівання нафти, або подається в газопровід 
підключення до ГС «Хрестище». Процес підготовки газу та нафти є без-
перервним.

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

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

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

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

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних 
заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в гро-
шовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмос-
ферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерела-
ми забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа Новоукраїнського родови-
ща представлена річками: Коломак, яка протікає на північному заході, та 
Орчик, яка протікає на південному сході від родовища. Течія річок повіль-
на. Русла річок звивисті, неглибокі, іноді утворюють меандри. Береги рі-
чок пологі і покриті чагарниками. Заплави часто заболочені; передбаче-
но впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; при 
штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження 
передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів — 
вплив характеризується як екологічно допустимий.

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

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

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

вого та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, на-
правленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природно-
го рослинного покриву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний 
аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в 
економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим вне-
ском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в ці-
лому.

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад від-
ходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог ді-
ючих законодавчих норм і актів).

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

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

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

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

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорен-
ня, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого 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 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки зві-
ту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 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 бу-
де спеціальний дозвіл №2390 від 21.02.2001 рокуна користування над-
рами, з метою продовження видобування вуглеводнів Новоукраїнського 
родовища, що видається Держгеонадрами України. 

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

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

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

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

путні компоненти: етан, пропан, бутан, гелій — корисні копалини загаль-
нодержавного значення) Роднікового родовища згідно спеціального до-
зволу від 21.02.2001 року № 2389. Метод розробки родовища — на ви-
снаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спо-
живання природний газ та конденсат. Роботи на ділянці надр буде здій-
снювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавазвидобування» 
ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Родніковому родовищу рахуються на Державному ба-
лансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характе-
ру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище розташоване в межах Ре-
шетилівського району Полтавської області. На південь від родовища про-
ходить залізнична колія Харків-Київ, а ще південніше — автомагістраль 
того ж напрямку, а також траса газопроводу Диканька—Кременчук—
Кропивницький.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 10,9 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природо-
охоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу 
господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населен-
ня та його здоров’я.

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

Родовище відкрите у 1983 році. У тектонічному відношенні родовище 
приурочене до зони поєднання південної прибортової частини западини 
з її центральним грабеном в смузі глибинного облягання Лубенсько-Бі-
лоцерківського виступу фундаменту. Промислова газоносність пов’язана 
з верхньосерпуховськими, верхньовізейськими, нижньовізейськими, та 
турнейськими відкладами.

Розробка родовища здійснюється однією свердловиною — 434. Ви-
добуток газу з початку розробки складає  34,4 млн. м3 та 2,6 тис. т кон-
денсату.

На родовищі виділено два об’єкти розробки: поклад горизонту С-5б; 
поклад горизонтів В-16-17, С-8. 

Вуглеводнева продукція свердловини подається по індивідуальному 
шлейфу довжиною 9300 м на Семенцівську УППГ, де відбувається попе-
редня підготовка газу (відділення рідинної фази) Роднікового ГКР з по-
дальшою подачею на Абазівську УКПГ.

Підготовка газу, який подається зі свердловини Роднікового ГКР, здій-
снюється разом з газом свердловин Семенцівського ГКР на установці по-
передньої підготовки газу (УППГ) і далі подається на Абазівську установ-
ку комплексної підготовки газу (УКПГ) для кінцевої підготовки за схемою 
низькотемпературної сепарації (НТС з ТДА).

Установка попередньої підготовки газу працює за схемою одноступе-
невої сепарації без зміни тиску та температури.

Семенцівська УППГ складається з однієї основної технологічної лінії і 
дослідного сепаратора.

Газоводоконденсатна суміш (ГВКС) від свердловин Семенцівського 
ГКР та свердловини Роднікового ГКР по індивідуальних шлейфах над-
ходить у колектор вузла вхідних ниток свердловин Семенцівської УППГ. 
З вузла вхідних ниток газ подається на сепаратор першого ступеня С-1 
основної технологічної лінії, де відокремлюється від конденсату, мехдо-
мішок і води. Потік підготовленого газу через вузол заміру газу, пода-
ється між промисловим газопроводом на Абазівську УКПГ для остаточ-
ної підготовки газу за схемою НТС з розділенням потоків високонапір-
них і низьконапірних свердловин. Рідинна фаза (нестабільний конден-
сат і пластова вода) відсепарована в сепараторі першого ступеня С-1 по-
дається в сепаратор конденсату С-2, де частково дегазується та подаєть-
ся по конденсатопроводу на Абазівську УКПГ.

Для попередження гідратоутворення на Семенцівській УППГ за допо-
могою насосів у газовий потік на устях свердловин, вузлі входу свердло-
вин і міжпромислового газопроводу вводиться метиловий спирт (мета-
нол). Додатково метанол вводиться на Абазівській УКПГ для забезпечен-
ня безгідратного режиму низькотемпературної сепарації.

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

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

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

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

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

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних 
заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в гро-
шовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмос-
ферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерела-
ми забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: район родовища являє собою рівнину розміщену 
на вододілі річок Вільхова Говтва, Велика Говтва та Говтва. Максималь-
на відмітка місцевості не перевищує (+)160 м і відноситься до площинно-

виражених вододільних ділянок. Гідрографічна сітка представлена вказа-
ними вище річками та ускладнена водотоками, які в літній час пересиха-
ють (передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму об-
межень ПЗС); при штатному режимі діяльності підприємства, з урахуван-
ням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоо-
хоронних заходів — вплив характеризується як екологічно допустимий.

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

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

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

вого та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, на-
правленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природно-
го рослинного покриву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний 
аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в 
економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим вне-
ском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в ці-
лому.

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад від-
ходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог ді-
ючих законодавчих норм і актів).

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

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

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

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

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорен-
ня, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого 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 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки зві-
ту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 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 бу-
де спеціальний дозвіл від 21.02.2001 року № 2389 на користування над-
рами, з метою продовження видобування вуглеводнів Роднікового родо-
вища, що видається Держгеонадрами України. 

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

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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 — корисна ко-

палина загальнодержавного значення) Садковицького родовища згідно 
спеціального дозволу від 25.03.1999 року №1813. Метод розробки ро-
довища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — під-
готовлений до споживання природний газ. Роботи на ділянці надр буде 
здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» 
ПАТ «Укргазвидобування». 

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

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище знаходиться на території 
Самбірського та Мостиського районів Львівської області.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 1042 га; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природо-
охоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу 
господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населен-
ня та його здоров’я.

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

Родовище знаходиться в промисловій розробці з 1974 року. У текто-
нічному відношенні родовище розташоване в північно-західній частині 
Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину, в оточенні газових 
родовищ Хідновицького, Пинянського, Залужанського.

Всього пробурено 29 свердловин, з них — 19 пошукових та розвіду-
вальних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-Сд, 38-Хд, 
та 10 експлуатаційних: 52, 53, 56, 57, 59, 63, 69, 72, 73, 74-Сд.

У продуктивному розрізі родовища виділені два експлуатаційні об’єкти: 
І-й експлуатаційний об’єкт — гор. НД-3а, НД-3б, НД-4а, НД-4б; ІІ й експлу-
атаційний об’єкт — гор. ВД-11, ВД-12а, ВД-12б, ВД-13а, ВД-13б, ВД-14,  
НД-1, НД-2.

Видобуток газу з родовища складає 542,6 млн. м3, що становить 44 % 
від початкових балансових запасів. 

Процес підготовки видобутої мінеральної сировини здійснюється на 
установці комплексної підготовки газу (УКПГ), до якої підключено сверд-
ловини родовища.

Установка комплексної підготовки газу функціонує з метою розділен-
ня фракцій природного газу, рідких вуглеводнів (газовий конденсат), су-
путньо-пластової води та механічних домішок, які надходять зі свердло-
вин родовища в змішаному вигляді. Газ по індивідуальних шлейфах по-
дається на УКПГ. Природний газ із свердловин поступає на вхідні нит-
ки, на яких встановлено шайби для регулювання витрат газу по кожній 
свердловині. За допомогою запірної арматури передбачено можливість 
переключання свердловин з загального контуру на замірний (для геоло-
гічних досліджень та визначення продуктивності свердловин). Потім газ 
через вхідні засувки подається на сепаратори. У сепараторах проводить-
ся відбиття вологи та очищення газу від механічних домішок, а також 
проведення осушення.

Відсепарована рідина із сепараторів поступає в розділювачі, де від-
бувається поділ рідини на конденсат і воду, які в свою чергу подаються 
в окремі ємності. Далі газ подається на наступний сепаратор для більш 
тонкої очистки. Перед подачею газу споживачу в нього вводять одорант. 
Супутньо-пластова вода повертається в пласт через нагнітальні свердло-
вини.

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

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

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

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

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

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних 
заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в гро-
шовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмос-
ферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерела-
ми забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: у районі родовища проходить головний Європей-
ський водорозділ, що розділяє басейни річок Вісли і Дністра. Цим во-
дорозділом Садковицьке родовище розділене на дві частини. Річна сітка 
північно-західної частини родовища представлена притоками р. Вишня 
і р. Бухта, що є притоками р. Сян. З південно-східної частини протікає 
р. Болозівка — ліва притока р. Стряж (басейн р. Дністер) (передбачено 
впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); при 
штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження 
передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів — 
вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних 
та інших їх властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення мо-
жуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними 
матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мі-
німізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльніс-
тю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

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

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

вого та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, на-
правленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природно-
го рослинного покриву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний 
аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в 
економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим вне-

ском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в ці-
лому.

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад від-
ходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог ді-
ючих законодавчих норм і актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може за-
знати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених дер-
жав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля немає.

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

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

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обгово-
рення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивовано-
го висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впли-
ву 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 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки зві-
ту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 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 бу-
де спеціальний дозвіл від 25.03.1999 року №1813 на користування надра-
ми, з метою продовження видобування вуглеводнів Садковицького родо-
вища, що видається Держгеонадрами України. 

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

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

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

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

палина загальнодержавного значення) Свидницького родовища згідно 
спеціального дозволу від 24.03.1999 року №1793. Метод розробки ро-
довища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — під-
готовлений до споживання природний газ. Роботи на ділянці надр буде 
здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» 
ПАТ «Укргазвидобування». 

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

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище знаходиться на території 
Яворівського району Львівської області. Родовище розташоване в 3 км 
на захід від м. Яворів.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 55 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природо-
охоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу 

господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населен-
ня та його здоров’я.

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

Родовище введено у дослідно-промислову експлуатацію в грудні 1964 
року.

В тектонічному відношенні родовище знаходиться у північно-захід-
ній частині Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, яка розділяєть-
ся Краковецьким повздовжнім порушенням на занурену Крукеницьку і 
припідняту Косівсько-Угерську підзони. Остання, в свою чергу, поділена 
Судово-Вишнянським, теж повздовжнім, порушенням на два блоки: пів-
нічно-східний — Рогізнянський і південно-західний — Бонівський, який 
прилягає до Крукеницької підзони.

Родовище в значній мірі виснажене і знаходиться на завершаль-
ній стадії розробки, яка супроводжується численними ускладненнями, 
пов’язаними з утворенням глинистих та глинисто-сольових пробок в 
свердловинах, корозією НКТ, зім’яттям експлуатаційних колон, накопи-
ченням рідини на вибоях і шлейфах свердловин.

За час промислової експлуатації з родовища видобуто газу — 7430 млн м3.
На родовищі виділяється чотири експлуатаційні об’єкти: ВД-5, ВД-6, 

ВД-7-8 та ВД-9÷ВД-14.
Заплановано подальшу розробку покладів Свидницького родовища, 

що передбачає продовження експлуатації 30-ти уже пробурених сверд-
ловин (по об’єктах розробки експлуатаційні свердловини розподіляюся: 
І  об’єкт (горизонт ВД-9 — ВД-14) — 7 од., ІІ  об’єкт (горизонт ВД-7 —  
ВД-8) — 12 од., ІІІ об’єкт (горизонт ВД-6 ) — 5 од., ІV об’єкт (горизонт  
ВД-5) — 6 од. ) та облаштування 1-єї пробуреної свердловини. Це до-
зволить збільшити видобуток газу і отримати вищий економічний ефект 
(чистий прибуток, дисконтований дохід, дохід держави).

Газ із свердловин подається на УППГ-2, УППГ-3, УКПГ-Віжомля, де 
проходить підготування, заміри індивідуально по свердловинах та за-
гальні заміри і поступає в систему газопроводів ВАТ «Львівгаз» для міс-
цевих споживачів.

Схемою облаштування родовища передбачено індивідуальний збір га-
зу від кожної свердловини на УППГ-2, УППГ-3, УКПГ-Віжомля, очищення 
на двох ступенях сепарації та осушування абсорбційним методом. Одним 
із основних принципів роботи ПАТ «Укргазвидобування» є створення ді-
євої системи моніторингу довкілля, тобто організація системи спостере-
жень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інфор-
мації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-
обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання нега-
тивним змінам стану довкілля, його впливу на здоров’я населення та до-
тримання вимог екологічної безпеки.

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

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

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

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

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

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних 
заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в гро-
шовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмос-
ферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерела-
ми забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища представлена 
річками: Липовець і Ретичин, які належать до басейну р. Сян. В південно-
східній частині родовища протікає р. Шкло з заплавами, які належать ба-
сейну р. Сян. Збудована густа сітка каналів. Рівень води в річках залежить 
від кількості опадів. В дощові періоди річки розливаються і утворюють 
заболочені ділянки (передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності підпри-
ємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-техніч-
них та природоохоронних заходів — вплив характеризується як екологіч-
но 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 мо-
жуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними 
матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мі-
німізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльніс-
тю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища розташований парк-
пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк XIX ст.» 
площею 2,0 га (передбачено заходи щодо дотримання вимог та обме-
жень, відповідно Закону України «Про природно-заповідний фонд Укра-
їни»).

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

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

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний 
аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в 
економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим вне-
ском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в ці-
лому.

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад від-
ходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог ді-
ючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії ви-
дів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і час-
тину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планова-
на діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

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

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорен-
ня, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого 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 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки зві-
ту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 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 бу-
де спеціальний дозвіл від 24.03.1999 року №1793 на користування надра-
ми, з метою продовження видобування вуглеводнів Свидницького родо-
вища, що видається Держгеонадрами України. 

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

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

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

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

денсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій — корисні копа-
лини загальнодержавного значення) Солохівського родовища згідно спе-
ціального дозволу №2352 від 28.12.2000 року. Метод розробки родовища 
— на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовленій 
до споживання газ природний, конденсат, нафта. 

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

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

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

Солохівське родовище знаходиться на території Зіньківського та Ди-
канського районів Полтавської області. Обласний центр м. Полтава роз-
ташований в 40 км на північ від родовища. Поблизу Солохівського НГКР 
знаходяться села: Солоха, Опішня, Березівка, Кір’яново та ін.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 37,29 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці)

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природо-
охоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу 
господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населен-
ня та його здоров’я.

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

На балансі ГПУ «Полтавагазвидобування» перебуває 62 свердловини, 
3знаходяться у бурінні. 

Продуктивні відклади середньої юри почали розробляти з 1961 р.,  
нижнього карбону — з 1971 р. 

Початкові запаси газу по родовищу, по категорії С1 склали 15305 млн м3, 
категорії С2  – 803 млн м3, конденсату по категорії С1 – 635 тис. т, та 202 
тис. т по категорії С2, нафти – 2 тис. т по кат. С1 та 67 тис. т по кат. С2.

За період розробки видобуто 9072 млн. м3 газу, 227,6 тис. т конденса-
ту та 1 тис.т нафти.

Системою облаштування Солохівського родовища передбачено зби-
рання природного газу від свердловин за променевою схемою на влас-
ну УКПГ. 

Видобувна продукція свердловин транспортується по шлейфах. До-
вжини шлейфів знаходяться в межах від 800 до 6000 м. Для запобіган-
ня гідратоутворення паралельно шлейфам прокладені інгібіторопроводи 
діаметром 32 мм.

Солохівська УКПГ працює за схемою низькотемпературної сепарації і 
складається з трьох технологічних ліній. Дві основні технологічні лінії та 
одна дослідна. У зв’язку з різними робочими тисками, свердловини роз-
ділено на три групи по тисках на вході в УКПГ: високонапірні, середньо-
напірні та низьконапірні. Технологічний режим роботи УКПГ залежить від 
роботи Солохівської компресорної станції (КС). При роботі КС підготов-
лений газ з УКПГ подається в міжпромисловий газопровід з тиском 1,42 
МПа, при непрацюючій КС тиск на виході з УКПГ може зрости до 2,8÷3,3 
МПа.

Високонапірна технологічна лінія — видобувна продукція від високо-
напірних свердловин надходить на вузол входу свердловин (ВВС) Соло-
хівської УКПГ, звідки поступає в сепаратор першого ступеня С-1-1П, в 
якому відбувається відокремлення конденсату і пластової води.

Після С-1-1П газ подається до міжтрубного простору рекуперативно-
го теплообмінника Т-1П, де охолоджується зворотнім потоком підготов-
леного газу з сепаратора С-2-1. Далі газ направляється через штуцер ре-
гулюючий, де за рахунок дросель-ефекту відбувається його охолоджен-
ня після чого охолоджений газ надходить в сепаратор другого ступеня 
С-2-1. Також є технологічна можливість направляти газ після охолоджен-
ня в міжтрубному просторі теплообмінника Т-1П на газовий ежектор.

Середньонапірна технологічна лінія - газоконденсатна продукція від 
середньонапірних свердловин надходить на ВВС, звідки поступає в се-
паратори першого ступеня С-1-1Л та С-1-3П, де очищується від вільних 
конденсату і води. Газ після сепаратора С-1-1Л потрапляє до міжтруб-
ного простору рекуперативного теплообмінника Т-1Л, де охолоджуєть-
ся зворотнім потоком підготовленого газу з сепараторів другого ступе-
ня, проходить та змішується з газом після сепаратора С-1-1П та спіль-
ним потоком направляється в сепаратор С-2-1. Після С-2-1 газ надходить 
у трубний простір теплообмінника Т-1, в якому нагрівається теплим пото-
ком сирого газу та поступає в загальний колектор УКПГ. Газ після прохо-
дження сепаратора С-1-3П проходить штуцер регулюючий та направля-
ється в сепаратор С-2-3.

Низьконапірна технологічна лінія — видобувна продукція від низько-
напірних свердловин з тиском надходить на ВВС, звідки поступає в сепа-
ратори першого ступеня С-1-3Л, де очищується від вільних конденсату і 
води. Далі газ направляється через штуцер регулюючий та змішавшись 
з потоком газу після сепаратора С-1-3П надходить в сепаратор С-2-3, з 
якого поступає в загальний колектор УКПГ. Із загального колектора під-
готовлений газ через вузол заміру газу, де виконується його облік, на-
правляється до газопроводу Солохівська УКПГ— Солохівська КС. На КС 
тиск газу збільшується і подається на головні споруди ГС «Солоха». При 
непрацюючій КС газ з УКПГ подається на вихід КС і далі на ГС «Солоха».

Дослідна технологічна лінія — для проведення досліджень свердло-
вин з метою встановлення оптимального режиму їх експлуатації передба-
чена дослідна технологічна лінія з газосепараторами С-1-5 та С-2-5. Ви-
добувний газ від свердловини, що ставиться на замір, надходить в сепа-
ратор С-1-5 де відбувається очистка його від рідини та механічних домі-
шок. Після С-1-5 газ через штуцер регулюючий направляється в сепа-
ратор С-2-5, де за рахунок зниження температури додатково виділяєть-
ся скраплена рідина. Потім відсепарований газ через обліковий прилад, 
де заміряється його кількість, поступає в загальний колектор УКПГ. Відо-
кремлена рідина з сепараторів С-1-5 і С-2-5 продувається на замірну єм-
ність Є-4. Після заміру вода з ємності Є-4 зливається в дренажну ємність, 
а конденсат перекачується насосом в конденсатопровід або на склад кон-
денсату.

Технологічні лінії руху рідин та газу вивітрювання.
Рідинна фаза (нестабільний конденсат і супутньо-пластова вода) з се-

параторів першого ступеня С-1-1Л, С-1-1П, С-1-3 Л та С-1-3П поступає в 
розділювач рідини першого ступеня Р-1, а з сепараторів другого ступеня 
— в розділювач рідини другого ступеня Р-2.

При роботі УКПГ по закритій схемі збору нестабільний конденсат з роз-
ділювачів Р-1 та Р-2 продувається через регулюючі пристрої в підпірну 
ємність для стабілізації до тиску 1,4÷1,6 МПа. З підпірної ємності конден-
сат періодично насосом  перекачується в конденсатопровід Солохівська 
УКПГ — ГС Солоха.

При роботі УКПГ по відкритій схемі збору нестабільний конденсат, з 
підпірної ємності, де дегазується до тиску і направляється через сепара-
тор С-4 в атмосферні ємності зберігання конденсату. З ємностей конден-
сат насосом перекачується в автоцистерни. 

Газ вивітрювання з розділювача Р-1 через направляється на вхід С-2-3. 
Газ вивітрювання з розділювача Р-2 направляться в сепаратор газу влас-
них потреб на С-3. Газ вивітрювання з підпірної ємності направляється 
на вхід С-3, а з вертикального сепаратора С-4 скидається на факельний 
амбар.

Супутньо-пластова вода з розділювачів Р-1 та Р-2 направляється в єм-
ність вивітрювання пластової води. Із ємності супутно-пластова вода на-
правляється до нафтовловлювача. Пластова вода з нафтовловлювача 
направляється в ємності для збору супутньо-пластової води звідки че-
рез сітчастий фільтр подається на замірний пристрій та далі на насоси.

Періодично з ємностей Ев-1 та Ев-2 пластова вода одним з насосів пе-
рекачується на наливний стояк та далі в автоцистерни і вивозиться на 
СППВП Опішнянської УКПГ. Конденсат з нафтовловлювача за рахунок 
гідростатичного тиску направляється в ємність конденсату Є-4 або в дре-
нажну ємність. Газ вивітрювання з ємності вивітрювання пластової води 
направляється на факельний амбар.

Газліфтна гребінка — для збільшення видобутку вуглеводнів та по-
кращення експлуатації свердловин із значними об’ємами рідини на ви-
боях (вуглеводневий конденсат, супутно-пластова вода) на Солохівській 
УКПГ є можливість використовувати технологію газліфтної експлуатації.

Частина високонапірного газу після сепаратора С-1-1П по трубопро-
воду направляється на газліфтну гребінку, де виконується замір кількос-
ті газу на обліковому приладі та розподілення по інгібіторопроводах га-
зових свердловин.

Високонапірний газ по затрубному простору свердловин поступає на 
вибій, де знаходиться струминний насос, в якому газ захоплює рідину і 
з нею по насосно-компресорним трубам підіймається к устю свердловин 
до фонтанної арматури. Далі рідинна суміш йде по шлейфам на вузол 
входу свердловин для подальшої підготовки. 

Для попередження і боротьби з гідратоутворенням на даній УКПГ ви-
користовується метанол, який по інгібіторопроводах подається на гирла 
свердловин та на вузол входу. Подача метанолу здійснюється в кількос-
ті, що встановлена нормами витрат метанолу, які щорічно розробляють-
ся та затверджуються в ПАТ «Укргазвидобування».

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

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

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

що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим 

ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікро-
клімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних 
заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в гро-
шовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмос-
ферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерела-
ми забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічну сітку ділянки, яка надається у корис-
тування надрами, складає басейн р. Ворскла та її ліві притоки — р. Мер-
ла, Ківжики, Свинківка; передбачено впровадження заходів щодо забез-
печення режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підпри-
ємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-техніч-
них та природоохоронних заходів — вплив характеризується як екологіч-
но 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 мо-
жуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними 
матеріалами, технічними рідинами, що зберігаються неналежним чином, 
а також забруднення відходами. Мінімізація ризиків досягається шляхом 
ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводжен-
ня з небезпечними речовинами.

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

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

вого та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, на-
правленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природно-
го рослинного покриву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний 
аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в 
економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим вне-
ском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в ці-
лому.

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад від-
ходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог ді-
ючих законодавчих норм і актів).

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

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

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

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

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорен-
ня, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого 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 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких заува-
жень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки зві-
ту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 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 бу-
де спеціальний дозвіл №2352 від 28.12.2000 року на користування надра-
ми, з метою продовження видобування вуглеводнів Солохівського родо-
вища, що видається Держгеонадрами України. 

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

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська –9  –14 –1  +4 Черкаська –9  –14 –1    +4
Житомирська –8  –13 0  +5 Кіровоградська –9  –14 –1    +4
Чернігівська –11  –16 +2  –3 Полтавська –9  –14 +2    –3
Сумська –11  –16 –2  +3 Дніпропетровська –8  –13 –2    +3
Закарпатська –7  –12 +2  +7 Одеська –3    –8 +2    –3
Рівненська –10  –15 0  +5 Миколаївська –3    –8 +2    –3
Львівська –10  –15 0  +5 Херсонська –1    –6 –1    +4
Івано-Франківська –12  –17 –1  +4 Запорізька –1    –6 –1    +4
Волинська –10  –15 0  +5 Харківська –11  –16 +1    –4
Хмельницька –10  –15 0  +5 Донецька –7  –12 –1    +4
Чернівецька –12  –17 –1  +4 Луганська –9  –14 –2    +3
Тернопільська –10  –15 0  +5 Крим –2    +3 +5  +10
Вінницька –8  –13 0  +5 Київ –9  –11 –1    +1
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Сумчанин розширив 
знання про число 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

НОВИЙ РЕКОРД. 27-річний Артем Гарін установив третій осо-
бистий і черговий національний рекорд у номінації «Людські до-
сягнення» із запам’ятовування цифр після коми числа Пі. Цього 
разу впродовж 10 хвилин 56 секунд він успішно впорався з показ-
ником 23 тисячі цифр, тоді як раніше йому підкорялися відповід-
но 5 тисяч і 10 101. За його словами, тепер він має намір штур-
мувати світовий рекорд, що становить 67 тисяч цифрових знаків.

Про свої здібності Артем замислювався ще в юності, а осо-
бливо коли під час іспиту з фізики у Сумському державному уні-
верситеті ледь не одержав двійку. Як пригадує його колишній 
викладач доцент СумДУ Василь Нефедченко, тоді вони уклали 
парі на те, що до наступного дня Артем напам’ять вивчить три 
підручники з фізики і зможе на вибір відтворити їхні сторінки. 
Неймовірно, але факт: студент вільно цитував із пам’яті не тіль-
ки абзаци, а й цілі сторінки, за що заслужено одержав відмінно і 
здивував та ошелешив викладача та однокурсників.

За словами рекордсмена, він не користується записами чи 
флешками, а всю інформацію тримає в пам’яті. А саме: числен-
ні телефонні номери, дати, адреси тощо. Жартує, що так йому 
не страшні жодні віруси чи хакери.

Посібників окупантів 
викрила СБУ

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПИЛЬНУЙ! На Донеччині правоохоронці «вирахували» й затри-
мали інформаторів проросійських незаконних збройних форму-
вань, що тимчасово окупували частину території Донбасу. Опера-
тивники СБУ зібрали докази стосовно чотирьох жителів Бахмут-
ського району, які ретельно збирали і передавали по той бік лінії 
розмежування інформацію про місця дислокації і пересування осо-
бового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ. За інформа-
цією прес-центру СБУ, під час досудового розслідування встанов-
лено, що посібники окупантів були завербовані представниками 
так званого «Всевеликого війська Донського». А під час обшуків за 
місцями проживання зловмисників правоохоронці знайшли мобіль-
ні телефони, sim-карти, документи та інші докази протиправної ді-
яльності фігурантів справи, порушеної за ч.1. ст. 258-3 КК України.

Туристичний потенціал Харкова 
представили в Берліні

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

СПІВПРАЦЯ. Фаховою ту-
ристичною Меккою назива-
ють ITB Berlin — один з най-
більших туристичних ярмар-
ків світу, який щорічно прохо-
дить у столиці Німеччини. Як 
правило, туристичну вистав-

ку, де свій потенціал у березні 
цього року презентували 185 
країн, відвідують понад 180 
тисяч людей. 

Нинішнього сезону, як пові-
домили у департаменті міжна-
родного співробітництва Хар-
ківської міськради, обласний 
центр було представлено на 
загальнонаціональному стен-

ді України. Участь у такому 
великому міжнародному за-
ході дала змогу продемон-
струвати туристичний потен-
ціал міста, зміцнити його по-
зитивний імідж і підвищити 
впізнаваність Харкова у ту-
ристському середовищі. Тут 
упевнені: участь у роботі пре-
стижної Міжнародної турис-

тичної біржі сприятиме розви-
тку співпраці з іншими міста-
ми України і збільшенню вну-
трішніх туристських потоків. 

Окрім виставки, харків’яни 
взяли участь у різних семінарах 
і конференціях, де розглядали 
гострі проблеми туристичної 
галузі й визначали перспекти-
ви її подальшого розвитку. 

У Вінниці презентували унікальний проект 
«Хата під стріхою»

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. Народний ху-
дожник України вінничанин 
Володимир Козюк протягом 
останніх двадцяти років фо-
тографував і писав старовин-
ні українські хати. За цей пері-
од він зібрав колекцію з май-
же півтисячі своїх світлин, які 

помістив в унікальній збір-
ці «Хата під стріхою, останній 
штрих минулого тисячоліття». 

«Це багатство з усієї Укра-
їни, я зробив знімки майже у 
800 селах Поділля та в інших 
краях нашої країни. У цих ха-
тах не лише побут і звичаї 
українців, а й серце, душа і 
пісня України!» — зазначив 
Володимир Козюк.

Презентація творчого про-
екту художника, фотографа та 
мецената відбулася в залі Він-
ницької обласної філармонії 
«Плеяда». Тут він вручив фо-
тоальбом своєму батьку. «Ха-
та під стріхою» — унікальне ви-
дання в нашій країні та у світі, 
що репрезентує хату під стрі-
хою як феномен України, ана-
ліз якого ґрунтується на ре-

кордному обсязі фактичного 
матеріалу, представленого фо-
тографічно. Презентацію збір-
ки поєднали з виставкою май-
стрів ужиткового народного 
мистецтва — гончарства, пле-
тіння, вишивки тощо. І, звісно, 
були пісня, музика й танці, що 
любили й тепер шанують укра-
їнці, хоча хати під стріхою зали-
шилися у своєму часопросторі.

ФОТОФАКТ

РЯТУЙМО СИМВОЛ УКРАЇНИ! Зграї 
лелек прилетіли цими днями до рідної 
української домівки, а на порозі їх зу-
стріли хуртовини і морози. Однак україн-
ці не були б українцями, якби не організу-
валися, зокрема й через соцмережі, та не 
взялися рятувати тих, хто незабаром при-
несе (вірмо!) нових дітей нашій оновленій 
к раїні.

Допомогти птахам «перезимувати» весну 
долучаються тисячі людей. Не залишають-
ся байдужими і рятувальники. Разом з міс-
цевими жителями вони облаштовують місця 
для перебування лелек: закладають сіно та 
забезпечують птахів кормом.

«Друзі, не будьте байдужими! Якщо ви по-
мічаєте лелек, то повідомте про їхнє розта-
шування представникам органів місцевого 
самоврядування, керівникам громадської 
природоохоронної організації або волонте-
рам», — закликав через Фейсбук голова 
Державної служби з надзвичайних ситуацій 
Микола Чечоткін. 

Та, рятуючи чорногузів, маємо пам’ятати, 
що птахів не можна лякати. Не слід підходи-
ти до них занадто близько. Адже кожен їхній 
політ — це витрата енергії. А це дуже небез-
печно для пташиного життя саме зараз, ко-
ли вони виснажені не лише перельотом, а й 
холодною сніжною погодою. 

Утім мине кілька днів, і разом з Теплим 
Олексою лелеки сповістять, що весна на-
решті прокинулася. Варто вірити в це, адже 
Сонце вже пройшло точку весняного рівно-
дення.




