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Задля успішного проведення весняно-
польової кампанії на Луганщині 
потреба у фінансових та матеріально-
технічних ресурсах становить  
2 мільярди 819 мільйонів гривень

У тривале відрядження 
на станцію «Академік 
Вернадський» відбула  
23-тя Українська 
антарктична експедиція

НАУКА

Створити вітчизняний реактор цілком реально 
ЕНЕРГОБЕЗПЕКА. Вже 

2020 року в Україні пла-
нують розпочати проекту-
вання нових атомних енер-
гоблоків. Старт їх зведен-
ню передбачено дати не 
пізніше, ніж у 2024—2025 
роках. 

Таким чином держава 
розраховує отримати но-
ві генеруючі потужності 
до 2030—2040 рр., коли бу-
де виведено з експлуатації 
значну кількість нинішніх 
блоків АЕС. Адже сам про-
цес будівництва атомного 
енергоблоку розтягується 
на тривалий період. 

«З 2030-го по 2040 рік 
втрата встановлених по-
тужностей в атомній енер-
гетиці може становити 11 
ГВт. Чим Україна їх ком-
пенсуватиме? Сьогодні рі-
шення не ухвалене. Для 
заміщення діючих енерго-
блоків проектування но-
вих блоків потрібно почи-
нати у 2020 році», — пові-
домив перший віце-пре-
зидент і технічний ди-
ректор НАЕК «Енергоа-
том» Олександр Шавла-
ков. «Безпосередньо бу-
дівництво має розпочати-
ся не пізніше, ніж у 2024—

2025 роках, оскільки орі-
єнтовний строк від почат-
ку проектування до завер-
шення будівництва атом-
ного енергоблоку, згідно із 
загальносвітовою практи-
кою і всіма аспектами що-
до гарантування безпеки 
енергоблоків, становить 10 
років», — цитує слова фа-
хівця прес-служба НАЕК 
«Енергоатом».

«Енергоатом» уже давно 
проводить підготовчі ро-
боти для безпечного про-
довження проектного тер-
міну експлуатації енер-
гоблоку ще на 10 років. І 

після отримання дозволу 
від Держатомрегулюван-
ня компанія готується до 
пуску блоку в понадпро-
ектний строк експлуата-
ції, повідомляє УНІАН.

Торік Держатомрегу-
лювання ухвалило рішен-
ня про продовження тер-
міну експлуатації енерго-
блоків № 1, №2 і № 3 За-
порізької АЕС. Цьогоріч 
НАЕК проводить трива-
лий ремонт на третьому 
енергоблоці Рівненської 
АЕС з метою продовжен-
ня строку його експлуа-
тації.

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ, 
КОМАНДУВАЧ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 
СЕРГІЙ НАЄВ:

«Мета нашої  
операції — визволення 
Донбасу від російських 
загарбників»
Призначення командувача Об’єднаних сил, опера-

цію яких передбачено Законом України «Про осо-
бливості державної політики із забезпечення держав-
ного суверенітету України на тимчасово окупованих 
територіях у Донецькій та Луганській областях», стало 
знаковою подією для всього українського суспільства. 
Адже саме зі змінами у характері дій на Донбасі та з но-
вим коман дуванням ООС українці пов’язують надії на 
визволення окупованих територій та завершення ви-
снажливої кривавої війни.

Про бачення поточної ситуації та майбутніх кроків з 
поновлення територіальної цілісності України Укрін-
форму розповів новопризначений командувач Операції 
Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

— Сергію Івановичу, важко навіть збагнути, вітати 
вас із цим призначенням чи співчувати… Чи не при-
гнічує вас така відповідальність?

— Я чітко усвідомлюю, що на мої плечі покладено ду-
же велику відповідальність. Вона полягає в тому, що я 
зобов’язаний виконати головне завдання, яке поставле-
но перед командуванням Об’єднаних сил: визволення 
окупованих територій Донбасу, районів Донецької і Лу-
ганської областей від загарбників, які прийшли до нас 
із Російської Федерації, захопили і досі утримують під 
окупацією території на сході нашої держави.

Усвідомлюючи цю відповідальність, як військова лю-
дина чітко розумію і знаю, що і як робити. 

— Якими будуть перші кроки командувача 
ООС на новій посаді? 5

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

15000 
громадян України віком від 20  

до 27 років підлягають у квітні-травні 
призову на строкову військову службу 

Боротьба з агресором  
чи подарунок монополістові? 

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ. На думку аграріїв, нещодавніх 
додаткових заходів щодо обмеження ввезення мінеральних 
добрив з Росії вжито в інтересах окремої компанії 
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ПАВЛО РОЗЕНКО: 

Віце-прем’єр-міністр про альтернативу шляхом 
запровадження максимальних заходів  
з енергозбереження та енергоефективності

«Потрібно  
вже говорити  

не про зменшення норм, 
а щоб дати людям 

реальну можливість 
економити газ  

і тепло»
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Череватому Андрію Миколайовичу, 

12.05.1964 р.н., уродженцю м. Луганськ, громадянину України, 
зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, пров. Уральський, 
буд. 9, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 27.03.2018 о 14 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 
управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, 
до слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сє-
вєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та 
Луганській областях Якутко Л. О., для відкриття та надання до-
ступу до матеріалів кримінального провадження, а також про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні №22018130000000015 від 18.01.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Сикалі Вадиму Петровичу, 23.04.1976 

р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Радищева, буд. 29-а, кв. 2, відповідно до вимог 
ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 30.03.2018 
о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління (з дислока-
цією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в 
Донецькій та Луганській областях за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, 18, до слід-
чого СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луган-
ській областях Кременчуцького Д. І., для відкриття та надан-
ня доступу до матеріалів кримінального провадження, а та-
кож проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22015130000000385.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Скорому Андрію Михайловичу, 

28.08.1967 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська об-
ласть, м. Лисичанськ, вул. Сєдова, буд. 3, кв. 2, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
28.03.2018 о 14 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 Управлін-
ня (з дислокацією в м.Сєвєродонецьк Луганської області) Го-
ловного управління Служби безпеки  України в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слідчого Коваль-
чука Владислава Євгеновича, для відкриття матеріалів про-
вадження та проведення процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 22018130000000079.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Петренку Борису Борисовичу, 10.04.1983 

р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, міс-
то Луганськ, вулиця Оборонна, 20А, квартира 76, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
30.03.2018 о 12 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управління  
(з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, 
18, до слідчого СВ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та 
Луганській областях Кременчуцького Д. І., для відкриття та 
надання доступу до матеріалів кримінального провадження, 
а також проведення інших процесуальних дій у кримінально-
му провадженні № 22018130000000050.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Ващенку Артему Олеговичу, 10.04.1985 р.н.,  

громадянину України, уродженцю с. Лотикове Слов’яносербського 
району Луганської області, зареєстрованому за адресою: Луган-
ська область, Слов’яносербський район, с. Лотикове, вул. Нєкра-
сова, буд.12, кв.2, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Укра-
їни необхідно з’явитися 29.03.2018 о 10 год. до слідчого відділу 
3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, 
до слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сє-
вєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях Кузьменка О. В., для відкриття та надання до-
ступу до матеріалів кримінального провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000039 від 05.02.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Козлову Сергію Івановичу, 07.11.1963 

р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область,  
м. Краснодон, вул. Шевченка, буд. 38, кв. 43, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
27.03.2018 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 3 управлін-
ня Головного управління Служби безпеки  України в Доне-
цькій та Луганській областях за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, буд. 18, до слід-
чого Синельникова А. І., для відкриття та надання доступу до 
матеріалів кримінального провадження, а також проведен-
ня інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№22016130000000205.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Захарченку Дмитру Федоровичу, 11.12.1980 

р.н., громадянину України, уродженцю м. Луганська, зареє-
строваному за адресою: м. Луганськ, квартал Зарічний, буд.15, 
кв.112, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитися 29.03.2018 об 11 год. до слідчого відділу 3 управлін-
ня (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слід-
чого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєро-
донецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях Кузьменка О. В., для відкриття та надання до-
ступу до матеріалів кримінального провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000040 від 05.02.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Мельнику Олексію Миколайовичу, 13.07.1976 

року народження, громадянину України, уродженцю м. Луганськ, 
зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, кв. Ватутіна, буд. 3-а, 
кв. 25, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитися 29.03.2018 о 09 год. до слідчого відділу 3 управлін-
ня (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слід-
чого слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєро-
донецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях Кузьменка О. В., для відкриття та надання до-
ступу до матеріалів кримінального провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 22018130000000041 від 05.02.2018.

  ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України  
«Про державну охорону органів державної 

влади України та посадових осіб»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
I. Внести до Закону України «Про державну охорону органів держав-

ної влади України та посадових осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,  
№ 35, ст. 236) такі зміни:

1. Статтю 9 доповнити частиною другою такого змісту:
«До будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів 

України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України, щодо яких 
здійснюється державна охорона згідно з цим Законом, не допускаються особи з холодною 
чи вогнепальною зброєю (крім осіб, які відповідно до цього Закону здійснюють державну 
охорону відповідного будинку), а також особи з вибуховими речовинами, засобами підри-
ву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легко-
займистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами».

2. У пункті 1 статті 18 слова «державна охорона» замінити словами «державна охоро-
на, не допускати до будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Ка-
бінет Міністрів України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади Укра-
їни, щодо яких здійснюється державна охорона згідно з цим Законом, осіб з холодною чи 
вогнепальною зброєю, вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх ви-
дів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи 
займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Рекомендувати Президенту України, Голові Верховної Ради України, Кабінету Міні-

стрів України, Голові Конституційного Суду України, Голові Верховного Суду видати акти 
щодо забезпечення правового режиму охорони будинків, де працюють відповідні органи 
державної влади.

3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Президії Верховної Ради України від 
2 червня 1995 року № 336а/95 «Про затвердження Інструкції по забезпеченню охорони і за-
хисту адміністративних будинків та службових приміщень Верховної Ради України і порядок 
допуску до них» з дня набрання чинності розпорядженням Голови Верховної Ради України 
щодо забезпечення правового режиму охорони будинків Верховної Ради України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
20 березня 2018 року 
№ 2357-VIII

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки  
і оборони України від 1 березня 2018 року 
«Про невідкладні заходи з нейтралізації 

загроз національній безпеці у сфері 
міграційної політики»

Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від  

1 березня 2018 року «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз національній без-
пеці у сфері міграційної політики» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпе-
ки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 березня 2018 року
№ 72/2018

Введено в дію 
Указом Президента України 

від 17 березня 2018 року № 72/2018
РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 1 березня 2018 року
Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз національній безпеці  

у сфері міграційної політики
З метою забезпечення національної безпеки, нейтралізації загроз у сферах міграції 

та громадянства Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Схвалити проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про грома-

дянство України» щодо удосконалення окремих положень».
2. Запропонувати Президентові України внести проект Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про громадянство України» щодо удосконалення окремих поло-
жень» на розгляд Верховної Ради України.

3. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити у місячний строк розроблення та внести на розгляд Верховної Ради Укра-
їни проекти законів України про внесення змін:

а) до законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та «Про 
прикордонний контроль» щодо запровадження стосовно іноземців, насамперед громадян 
Російської Федерації, та осіб без громадянства, які походять із держав міграційного ризику, 
механізму попередньої перевірки підстав для в’їзду в Україну з використанням електронно-
го повідомлення про намір відвідати Україну, а також визначення повноважень державних 
органів щодо здійснення такої перевірки;

б) до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відпові-
дальності за порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання жит-
ла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів, спри-
яння в наданні інших послуг, а також за порушення іноземцями та особами без громадян-
ства правил перебування в Україні;

2) забезпечити у місячний строк удосконалення механізму координації реалізації дер-
жавної політики у сфері інтегрованого управління кордонами, передбачивши, зокрема, 
заходи із забезпечення належного функціонування чотирирівневої системи контролю за 
в’їздом та перебуванням в Україні іноземців та осіб без громадянства, врегулювання від-
повідних процедур і механізму взаємного доступу до інформаційних систем уповноваже-
них державних органів;

3) затвердити план заходів на 2018 — 2021 роки з реалізації Стратегії державної мігра-
ційної політики України на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міні-
стрів України від 12 липня 2017 року № 482-р, передбачивши запровадження стосовно іно-
земців, насамперед громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства, які походять 
із держав міграційного ризику, механізму попередньої перевірки підстав для в’їзду в Украї-
ну з використанням електронного повідомлення про намір відвідати Україну;

4) підготувати та затвердити у двомісячний строк:
а) порядок реєстрації іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів у 

пунктах пропуску через державний кордон України, а також внесення відомостей про іно-
земців або осіб без громадянства, їх паспортних даних до відповідного реєстру;

б) порядок інформаційної взаємодії суб’єктів національної системи біометричної вери-
фікації та ідентифікації громадян України, іноземців і осіб без громадянства, зокрема щодо 
здійснення верифікації та ідентифікації особи;

в) порядок заповнення і використання імміграційної картки, зокрема під час перевірки 
підстав для в’їзду в Україну, продовження строку перебування іноземців та осіб без грома-
дянства на її території;

5) забезпечити розроблення і затвердження в установленому порядку до 1 липня 2018 
року стратегії боротьби з організованою злочинністю разом із планом дій, що міститиме 
конкретні цілі, заходи, строки, очікувані результати, показники виконання та достатнє ре-
сурсне забезпечення, передбачивши комплексне впровадження сучасних систем кримі-
нального аналізу, зокрема методології Європолу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ТУРЧИНОВ

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ  
РАДИ УКРАЇНИ
Про перейменування села Черепівка 

Недригайлівського району Сумської області
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Перейменувати село Черепівка Тернівської селищної ради Недригайлівського ра-

йону Сумської області на село Мала Черепівка.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

м. Київ 
13 березня 2018 року 
№ 2327-VIII

Про перейменування села Велятин 
Хустського району Закарпатської області

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Перейменувати село Велятин Хустського району Закарпатської області на село 

Велятино.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

м. Київ 
13 березня 2018 року 
№ 2328-VIII

Про перейменування села Глибока 
Богородчанського району  

Івано-Франківської області
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Перейменувати село Глибока Богородчанського району Івано-Франківської об-

ласті на село Глибоке.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

м. Київ 
13 березня 2018 року 
№ 2329-VIII

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Бобришеву В’ячеславу Вікторовичу, 21.12.1969 р.н., зареєстро-

ваному за адресою: м. Луганськ, кв. Норінського, буд. 1, кв. 20, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 27.03.2018 о 12 год. 00 хв. до 
слідчого відділу 3 Управління (з дислокацією в м. Сєвєродонецьк Луганської об-
ласті) Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській 
областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 
буд. 18, до слідчого Ковальчука Владислава Євгеновича, для відкриття матеріа-
лів провадження та проведення процесуальних дій у кримінальному проваджен-
ні № 22018130000000037.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Бубнову Олексію Петровичу, 25.07.1979 р.н., зареєстровано-

му за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Миру, буд. 20, кв. 3, відповід-
но до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 28.03.2018 о 10 год. 
00 хв. до слідчого відділу 3 Управління (з дислокацією в м.Сєвєродонецьк Луган-
ської області) Головного управління Служби безпеки  України в Донецькій та Лу-
ганській областях за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космо-
навтів, буд. 18, до слідчого Ковальчука Владислава Євгеновича, для відкриття ма-
теріалів провадження та проведення процесуальних дій у кримінальному прова-
дженні № 22018130000000038.

Повістка про виклик до суду 

Ірпінський міський суд Київської області викликає як обвинувачено-

го Булаха Олександра Валерійовича для участі в судовому засіданні по 

обвинуваченню Булаха Олександра Валерійовича у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 29.03.2018 ро-

ку о 12.00 год. в приміщенні Ірпінського міського суду Київської облас-

ті за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

Про перейменування села Сірники 
Перемишлянського району  

Львівської області
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Перейменувати село Сірники Ланівської сільської ради Перемишлянського райо-

ну Львівської області на село Серники.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

м. Київ 
13 березня 2018 року 
№ 2330-VIII

Про перейменування села Дібрівка 
Брусилівського району  
Житомирської області

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Перейменувати село Дібрівка Брусилівського району Житомирської області на село  

Дубрівка.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

м. Київ 
13 березня 2018 року 
№ 2331-VIII

Про перейменування села Падалки 
Полтавського району Полтавської області
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Перейменувати село Падалки Гожулівської сільської ради Полтавського району 

Полтавської області на село Біологічне.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

м. Київ 
13 березня 2018 року 
№ 2332-VIII

Про перейменування села Чубівка 
Смілянського району Черкаської області

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Перейменувати село Чубівка Носачівської сільської ради Смілянського району 

Черкаської області на село Ленське.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

м. Київ 
13 березня 2018 року 
№ 2333-VIII

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 14 березня 2018 р. № 154-р 
Київ

Про затвердження переліку світових 
рейтингів університетів для визначення 

особливої категорії іноземців та осіб  
без громадянства, які претендують  

на працевлаштування в Україні
1.  Відповідно до пункту 3 частини другої статті 421 Закону України «Про зайнятість насе-

лення» затвердити перелік світових рейтингів університетів для визначення особливої ка-
тегорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Украї-
ні, що додається.

2. Установити, що особливими категоріями іноземців та осіб без громадянства, які пре-
тендують на працевлаштування в Україні, є випускники університетів, що в рік їх закінчення 
входять до першої сотні одного з рейтингів, визначених цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 14 березня 2018 р. № 154-р

ПЕРЕЛІК 
світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та 

осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні
Академічний рейтинг університетів світу («Шанхайський») — Academic Ranking of 

World Universities (ARWU)
Рейтинг університетів світу за версією «Таймс» — Times Higher Education World 

University Rankings
Рейтинг університетів світу «К’ю Ес» — QS (Quacquarelli Symonds Ltd) World 

University Rankings
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ОГОЛОШЕННЯ

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

28 лютого 2018 р. до Апеляційного суду міста Києва надійшли матеріали кримінального провадження за апеля-
ційною скаргою прокурора, який брав участь у розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції проку-
рора Генеральної прокуратури України Дергунова В. А., на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 12 
лютого 2018 року, якою повернуто обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань під № 22015000000000090 від 16 березня 2015 року по обвинуваченню Мелешка Ар-
тема Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28. ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвину-
вачення Генеральної прокуратури України Дергунову В. А.

01 березня 2018 року ухвалою Апеляційного суду міста Києва відкрито провадження за апеляційною скаргою 
прокурора Генеральної прокуратури України Дергунова В. А. на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 
12 лютого 2018 року щодо Мелешка Артема Володимировича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

07 березня 2018 року ухвалою Апеляційного суду міста Києва закінчено підготовку до апеляційного розгляду та 
призначено апеляційний розгляд матеріалів кримінального провадження за апеляційною скаргою прокурора Гене-
ральної прокуратури України Дергунова В. А. на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 12 лютого 2018 
року щодо Мелешка Артема Володимировича, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України, на 28 березня 2018 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного 
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а, про що повідомити учасників судового провадження.

Суддя Т. В. Фрич

Народний депутат України Бакулін Євген Миколайо-
вич, 26.09.1956 р.н., зареєстрований за адресою: м. Київ, 
вул. Велика Житомирська, 20, кв. 16, відповідно до ви-
мог ст. ст. 133, 135 КПК України вам необхідно з’явитись 
до слідчого в ОВС СВ УОВС Департаменту міжнарод-
но-правового співробітництва Генеральної прокуратури 
України Лукащука С.В. 05.04.2018 року о 10 год. до Ге-
неральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. 
Різницька, 13/15, каб. 1106, для участі як підозрювано-
му у проведенні процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013, а також 
для ознайомлення зі змістом повідомлення про підозру.

19.03.2018 складене письмове повідомлення вас про 
підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255;  
ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, 
ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, 
ч. 3 ст. 209 КК України, яке вважається врученим вам від-
повідно до положень ст. ст. 111, 135, 278 КПК України.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Ки-
ївської області знаходиться цивільна справа № 359/309/18, 
№ 2/359/1089/2018 за позовом Онищенко Тетяни Володи-
мирівни до Онищенка Олега Володимировича про визнання 
особи такою, що втратила право користування жилим примі-
щенням та зняття з реєстрації за місцем проживання.

Судове засідання від 15.03.2018 року відкладено у зв’язку 
з неявкою відповідача на 04 квітня 2018 р. на 09.30 годин 
в Бориспільському міськрайонному суді Київської області, 
за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, каб. 12.

В зв’язку з цим суд викликає як відповідача Онищенка 
Олега Володимировича, останнє відоме місце проживання: 
Київська область, м. Бориспіль, вул. Робоча, 19, кв. 212, в су-
дове засідання на вищезазначений час та день.

У разі неявки в судове засідання відповідача, суд прийме 
рішення на підставі наданих позивачем доказів.

Адреса суду: 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. 
Київський шлях, 72, каб. 12.

Суддя Л. В. Яковлєва

Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» повідомляє, що електронні аукціонні торги з продажу невибраних об’ємів та до-
даткових ресурсів необробленої деревини, заготовленої в ІІ кварталі 2018 року лісовими господарствами Київської області, будуть 
проводитися з використанням електронної торгової системи  згідно з таким графіком:

№ п/п Дата проведення 
аукціонних торгів

Терміни подачі заявок на продаж  
лісовими господарствами

Терміни подачі заявок на купівлю учасниками 
аукціонних торгів 

1 24 квітня 2018 року до 13 квітня 2018 року до 12-00 20 квітня 2018 року
2 15 травня 2018 року до 04 травня 2018 року до 12-00 11 травня 2018 року
3 30 травня 2018 року до 18 травня 2018 року до 12-00 25 травня 2018 року
4 12 червня 2018 року до 01 червня 2018 року до 12-00 08 червня 2018 року
5 26 червня 2018 року до 15 червня 2018 року до 12-00 22 червня 2018 року

Документацію з проведення електронних аукціонних торгів та перелік деревини, що виставляється на аукціонні торги, можна 
одержати за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, корп. 6Б, 5 поверх, (телефон 044 230 95 49, e-mail: 
office@agrostock.kiev.ua), а також з офіційного веб-сайту біржі www.visnik.kiev.ua. 

Аукціонний Комітет з організації та проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини.

Бородянський районний суд Київської області по ци-
вільній справі за позовом Варенко Олени Петрівни до 
Кульчака Олександра Васильовича про стягнення бор-
гу за договором позики, копії даної позовної заяви та 
доданих до неї документів, викликає до суду (адре-
са: Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 
315) Кульчака Олександра Васильовича який проживав 
за останньою відомою адресою: вул. Енергетиків, 11,  
кв. 7, м. Буча, Київської області, як відповідача на 17 квіт-
ня 2018 року на 09 годину 00 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут-
ності.

Суддя Д. Є. Унятицький

Приморський районний суд м Одеси викли-
кає Бальжика Едуарда Степановича як відповіда-
ча у справі № 522/190/18 за позовом Бальжик Іри-
ни Олександрівни до Бальжика Едуарда Степанови-
ча про позбавлення батьківських прав та стягнення 
аліментів.

Засідання відбудеться 10 квітня 2018 року о 14.20 
год. у приміщенні Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, 
зал № 212.

Кремінський районний суд викликає як відповідача Овчаренка Сергія Ві-
кторовича, 07 квітня 1983 року народження, зареєстрованого за адресою: 
вул. Садова, 38, в м. Кремінна Луганської області, в судове засідання щодо 
розгляду справи за позовом Кучеренка Миколи Парфентійовича до Овчарен-
ка Сергія Вікторовича, третя особа Кремінська міська рада, про усунення пе-
решкод у користуванні власністю шляхом зняття з реєстрації, яке відбудеть-
ся 30 березня 2018 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Кремінна, пл. Красна, буд. 5.

У разі неявки вказаної особи в судове засідання, суд може розглянути 
справу без їх участі.

Суддя В. М. Ковальов

Оболонський районний суд м. Києва викликає Задерейка Олександра 
Петровича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Північна, 2а, 
кв. 16, як відповідача по цивільній справі за позовом Задерейко О. В.,  
Задерейко К. О., Задерейко А. О. до Задерейко О. П. про визнання осо-
би такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 29 березня 2018 p. о 14.15 год. в примі-
щенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
М. Тимошенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Галецький Федір Олександрович, 30.05.1995 р.н., громадянин 

України, останнє відоме місце проживання: вул. Хіміків, буд. 34, кв. 1, м. Калуш 
Калуського району Івано-Франківської області, на підставі ст. 258-3 ч. 1 КПК Укра-
їни вам необхідно з’явитися 02.04.2018 р. на 09 год. 00 хв. до Івано-Франківсько-
го міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, зал 21, для розгляду кримінального прова-
дження про обвинувачення Галецького Федора Олександровича у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Н. І. Деркач

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваному Комарову Олександру Юрійовичу, 27.11.1978 р.н.,  відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 

та 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 26 березня 2018 року о 10 год. 00 хв. до каб. № 17 слідчого відділу 
Управління СБ України в Полтавській області за адресою:  м. Полтава, вул. Соборності, 40 (т. 0532-51-18-17), 
до старшого слідчого в ОВС Димаря Ю. С. для проведення слідчих (процесуальних) дій (вручення повідомлен-
ня про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, допит як підозрюваного) як підо-
зрюваному за Вашою участю у кримінальному провадженні №12014050220001798 від 03.11.2014 за ч. 2 ст. 258, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу
УСБУ в Полтавській області Ю.С. Димарь

ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викли-

ком у призначений строк — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
ст. 138 КПК України 
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні 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 залишити 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.
ст. 139 КПК України 
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зо-
крема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шля-
хом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладаєть-
ся грошове стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик 
слідчого, прокурора;

від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може 
бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на 

виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адре-
сою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальні прова-
дження за обвинуваченням:

1) Тіщенка Сергія Володимировича, 07.04.1978 року народження, у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Тіщенко С. В. (зареєстрований за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Артема, 108а/110) викликається на 30.03.2018 року на 11.00 
год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Соляник А. В.;

2) Нємова Юрія Валентиновича, 28.03.1978 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Нємов Ю. В. (зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, вул. Треньова, 1в/26) викликається на 30.03.2018 року на 10.30 
год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий 
суддя Соляник А. В.;

3) Скригунова Альберта Йосиповича, 31.07.1951 року народження, за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Скригунов А. Й. (зареєстрова-
ний за адресою: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Гагаріна, 15/17) виклика-
ється на 30.03.2018 року на 12.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у роз-
гляді справи по суті, головуючий суддя Соляник А. В.;

4) Колотая Віталія Володимировича, Степаненка Романа Валерійови-
ча, Харитонова Єгора Валентиновича у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 28 КК України. Обвинувачені по спра-
ві Колотай В.В., 17.05.1969 року народження (зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Кірова, 449), Степаненко Р. В., 03.11.1986 року на-
родження (зареєстрований за адресою: Запорізька обл., Пологівський 
район, с. Шевченка, вул. Іжикова, 35), Харитонов Є. В., 09.02.1986 ро-
ку народження (зареєстрований за адресою: м. Курахове, вул. Мечнико-
ва, 19А/83) викликаються на 30.03.2018 року на 09.00 год. до суду, каб.  
№ 8, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Соляник А. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися 
за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від орга-
нів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальнос-
ті (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/
або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Школьних Вадим Володими-

рович, 23.02.1989 р.н., який зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, про-
спект Ілліча, б. 137, кв. 11, на підставі ст.ст. 133, 
135, 136 КПК України Вам необхідно з’явитися 
27 березня 2018 року з 09 год. 00 хв. по 13 год. 
00 хв. до каб. №306 слідчого відділу 2 управ-
ління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької 
області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях, до старшого слідчого Петрова Олексан-
дра Сергійовича, за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, вул.Архітектора Нільсена, буд. 33, 
для отримання повідомлення про підозру, озна-
йомлення з матеріалами кримінального прова-
дження, а також вручення обвинувального ак-
та та реєстру матеріалів при здійсненні спеці-
ального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 22014050000000370, за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України, як підозрюваному.

У разі неприбуття на виклик або ухилення від 
явки на виклик настають наслідки, передбачені 
ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Черкову Володимиру Олексан-

дровичу, 10.03.1976 р.н., громадянину України, 
уродженецю м. Луганська, зареєстрований за адре-
сою: м. Луганськ, 31-й квартал, буд.25, кв.3, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхід-
но з’явитися 29.03.2018 о 12 год. до слідчого відді-
лу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк 
Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до 
слідчого слідчого відділу 3 управління (з дислока-
цією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях Кузь-
менка О.В., для відкриття та надання доступу до ма-
теріалів кримінального провадження, а також про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22018130000000042 від 05.02.2018.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»

Номер лота: F85GL15995
Коротка назва лота/номеру кредитного договору: Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридични-

ми та фізичною  особою та договорами забезпечення зобов’язань.
Місце проведення аукціону: Посилання на перелік організаторів торгів, які у своїй діяльності  

використовують створену ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» 
електронну торгову систему: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Дата проведення аукціону: 06.04.2018 р.
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)  

по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів: 
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Детальна інформація по лоту (параметри, забез-
печення, початкова ціна, правила участі в аукціоні)

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/pat_kb_-vrobank/174795/index.
php?lang=ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Григоренку Ігорю Вікторовичу, 08.06.1967 

р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область,  
м. Попасна, вул. Бахмутська (Артемівська), 8/12, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
29.03.2018 о 10 год. до слідчого відділу 3 управління (з дис-
локацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до 
старшого слідчого в ОВС СВ 3 управління ГУ СБ України в 
Донецькій та Луганській областях Василевського В. В., для 
відкриття та надання доступу до матеріалів кримінально-
го провадження, а також проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні № 22018130000000126 від 
16.03.2018.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Шкиря Василь Дмитрович, 04.06.1968 р.н., уро-

дженець смт Марківка Марківського району Луганської області, 
що зареєстрований та проживає за адресою: Луганська область, 
Марківський район, с. Лісна Поляна, вул. Молодіжна, 3/1, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, 29 березня 2018 року о 
10.00 год. Вам необхідно з’явитися в каб. № 14  до старшого слід-
чого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у  
м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та 
Луганській областях за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Кос-
монавтів, 18, тел. (06452) 6-81-10, для участі в проведенні слідчих 
та процесуальних дій, зокрема повідомлення про підозру, допиту 
як підозрюваного та ознайомлення з матеріалами досудового роз-
слідування, в порядку ст. 290 КПК України, у кримінальному про-
вадженні № 22016130000000155  від 21.07.2016, за ознаками зло-
чину, передбаченого ч. 2  ст. 110 КК України.

«Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  

(код ЄДРПОУ — 19199961)

Повідомляємо, що з 1 квітня 2018 року змінюються окремі тари-

фи на послугу Vega TV для існуючих абонентів  — фізичних осіб, а 

також плата за надання статичних IP-адрес та блоків IP-адрес для 

фізичних та юридичних осіб.

Детальна інформація — за телефоном (044) 507 00 00 або 177 

(з телефонних ліній Vega).

Повістка про виклик 
Підозрюваний Ворошилов Геннадій Петрович, 05.04.1961 р.н., відповідно 

до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України вам необхідно з’явитися 27, 28 та 29 бе-
резня 2018 року о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого СВ УСБУ у Хмельниць-
кій області Вальчука С.В. за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 19, каб. № 102, тел. (0382) 69-84-33, для проведення слідчих та процесу-
альних дій (вручення письмового повідомлення про підозру, допиту як підо-
зрюваного, повідомлення про завершення досудового розслідування, надан-
ня доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з матері-
алами кримінального провадження, отримання копії обвинувального акта та 
реєстру матеріалів досудового розслідування) у кримінальному проваджен-
ні № 22017240000000006 за підозрою вас у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК 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: F11G1495
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 12.04.2018, 23.04.2018, 04.05.2018, 15.05.2018.

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/35650-asset-sell-id-160843
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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, конденсат, су-

путні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Східно-Медведівського родовища згідно 
спеціального дозволу №2350 від 28.12.2000 року. Метод розробки ро-
довища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — під-
готовлений до споживання природний газ і конденсат. Роботи на ділян-
ці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філії ГПУ «Шебелин-
кагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування».

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

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи: Східно-Медведівське родовище розташоване на території Ново-
водолазького району Харківської області. Воно знаходиться між круп-
ними газоконденсатними родовищами: Західно-Хрестищенським, Мед-
ведівським на заході і Єфремівським на сході та безпосередньо межує з 
Мелихівським родовищем на північному сході. Найбільш крупними на-
селеними пунктами, близько розташованими до Східно-Медведівсько-
го родовища, є селища: Муравлинка, Медведівка, Старовірівка, Власів-
ка, Мелихівка та ін. Районний центр Нова Водолага знаходиться на від-
стані 30—35 км від родовища. 

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 17,82 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці)

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності: оптимальне 
освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вуглеводнів Укра-
їни. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення по-
треб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні за-
ходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господар-
ської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та йо-
го здоров’я.

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

Промислові припливи газу вперше були отримані в 1976 році. Ро-
довище розташоване в межах Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної 
провінції, в зоні, де регіонально газоносними є відклади нижньої пер-
мі та верхнього карбону. Особливістю родовищ цієї зони є їх приуроче-
ність до соляних штоків та багатопластовий тип покладів із значним по-
верхом газоносності та значними запасами вуглеводнів. За результа-
тами промислово-геофізичних досліджень та випробування свердло-
вин встановлені продуктивні поклади у відкладах слов›янської, микитів-
ської та картамиської світ нижньої пермі і картамиської та авіловської 
світ верхнього карбону.

Підготовка вуглеводнів здійснюється на установці комплексної під-
готовки газу (УКПГ-1) Мелихівського родовища. З 1981 р. родовище 
розробляється за допомогою Хрестищенської дотискної компресорної 
станції (ДКС). Промислова підготовка газу на УКПГ спрощена до одно-
ступеневої сепарації — відділення рідини (вуглеводневого конденсату, 
пластової води та механічних домішок).

На УКПГ для дослідження продуктивності свердловин (індивідуаль-
ного вимірювання дебіту газу по свердловинах) та продувки шлейфів є 
окремий «геологічний» сепаратор та дільниця індивідуального вимірю-
вання витрат газу за допомогою камерної діафрагми.

Для контролю роботи свердловин (індивідуального вимірювання 
кількості води та конденсату) передбачено скид рідини з геологічного 
сепаратору в ємність вимірювання рідини.

Для попередження гідратоутворення використовується метанол (пе-
реважно у зимовий період). Умов гідратоутворення при подальшому 
зниженні тисків не очікується. Для нової свердловини витрати метанолу 
необхідно буде визначити на практиці. На установку регенерації мета-
нолу, яка входить в технологічну схему Мелихівської УКПГ-1, подається 
насичений 25—40 % метанол, який регенерується до 80% концентрації.

Вуглеводневий конденсат, що відокремлюється у сепараторах скида-
ється в ємності розділення і дегазації, з яких подається в ємності збе-
рігання конденсату, звідки по мірі накопичення відвантажується у авто-
цистерни і вивозиться на промислову газорозподільну станцію (ПГРС) 
Єфремівського ГКР та далі — на Шебелинське відділення переробки га-
зу, конденсату і нафти.

Супутньо-пластові води (СПВ) накопичуються у ємності промисло-
вих зливів, звідки вивозятьсяна пункт повернення супутньо-пластових 
вод у пласт через нагнітальні свердловини для випаровування на ам-
бар або нагнітаються у спеціально відведену свердловину (св. 45 Ме-
лихівського ГКР).

Для кінцевої підготовки газ родовища (разом з газом Хрестищен-
ського, Червоноярського, Медведівського, Мелихівського, Кегичів-
ського, Єфремівського та Західно-Старовірівського ГКР) подається на 
вхід ДКС і установку централізованої підготовки газу (УЦПГ) Хрести-
щенського ГКР.

Після компримування, газ з тиском 3,9-4,0 МПа при температурі 314 
К, надходить на УЦПГ з турбодетандером, де остаточно відбензинюєть-
ся і зневоднюється.

Відсепарований газ одорується, вимірюється вимірювальним комп-
лексом  і подається у вихідний газопровід. Частина товарного газу з 
УКПГ-1 (5,5 — 7 тис.м3/добу), після редукування до тиску 0,6 МПа та 
очищення від скрапленої рідини у вертикальному сепараторі С-9, відби-
рається для місцевого споживання.

Робота існуючої системи збору газу на родовищі ускладнюється ро-
ботою декількох свердловин в один шлейф.

В межах ліцензійної ділянки пробурено 8 свердловин. За період роз-
робки станом видобуто 2007 млн. м3 газу та 28 тис. т конденсату.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ються згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологіч-
ні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у не-
обхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечен-
ня раціонального використання природних ресурсів, а також забезпе-
чення виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсацій-
них 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 парнико-
вим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і 
мікроклімат 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 
грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в 
атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: на території ділянки, яка надається у користу-
вання надрами, знаходиться р. Берестова зі своїми притоками Берес-
товенька та Лозова (режим обмежень щодо ПЗС забезпечується); при 
штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впроваджен-
ня передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів 
— вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видо-
бувних роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фі-
зичних та інших їх властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруд-
нення можуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мас-
тильними матеріалами, технічними рідинами, що зберігаються нена-
лежним чином, а також забруднення відходами. Мінімізація ризиків до-
сягається 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 за-
бруднюючих 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 
внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки Украї-
ни в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов 
комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітекту-
ри, історії і культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурно-
го ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впли-
ву об’єкта відсутні.

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

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповід-
ний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»):  планована діяльність належить до першої категорії ви-
дів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3 Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 трав-
ня 2017 року.

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

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

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

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, 
що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планова-
ної діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповнова-
женим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім аб-
зацом; 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 поча-
ток громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу гро-
мадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному 
у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планова-
ної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес ре-
єстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання 
таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту гос-
подарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарюван-
ня під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадсько-
го 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 
законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльнос-
ті буде спеціальний дозвіл №2350 від 28.12.2000 рокуна користуван-
ня надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Східно-
Медведівського родовища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно над-
силати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та 
природних ресурсів України.

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

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 ді-
яльність та оцінку впливу на довкілля.

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

ні компоненти: гелій — корисні копалини загальнодержавного 
значення) Співаківського родовища згідно спеціального дозволу 
№2354 від 28.12.2000 року. Метод розробки родовища — на ви-
снаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений 
до споживання природний газ. Роботи на ділянці надр буде здій-
снювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидо-
бування» ПАТ «Укргазвидобування».

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, за-
паси корисних копалин по Співаківському родовищу числяться на 
Державному балансі корисних копалин України).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні аль-
тернативи

Співаківське газове родовище знаходиться на території Ізюм-
ського району Харківської області. Найбільш крупними населени-
ми пунктами в районі є м. Ізюм та с. Червоний Шахтар

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, 
площа ділянки надр 24 км2; родовище знаходиться в промисло-
вій розробці)

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

зи вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих 
місць, забезпечення потреб населення послугами підприємства. 
Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний за-
лишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життє-
діяльності місцевого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри пла-
нованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробни-
цтва тощо)

Родовище відкрите у 1955 році. Співаківська структура розташо-
вана у вісьовій зоні південно-східного сегменту Дніпровського гра-
бену. Вона входить до складу крупного субширотного лінеаменту 
Співаківсько-Артемівської зони антиклінальних піднять. Промис-
лова газоносність на Співаківському родовищі приурочена до го-
ризонтів А-6, А-7 картамиської світи (P1kt) та А-4, А-5 микитівської 
світи нижньопермського відділу (P1nk). Загальний фонд свердло-
вин нараховує 33 одиниці, експлуатаційний — 32 одиниці (всі ді-
ючі). Свердловина № 45 є спеціальною (дегазаційною). Видобуток 
газу, розпочатий в 1961 році склав 1116 млн м3.

Підготовка газу (осушування від вологи та очистка від механіч-
них домішок) здійснюється на існуючій установці комплексної під-
готовки газу (УКПГ). Сирий газ від свердловин по індивідуальних 
та спарених шлейфах поступає на вхід УКПГ. Далі через вузол вхо-
ду надходить на перший або другий сепаратори, де очищається від 
механічних домішок та крапельної рідини. Потім газ поступає на 
другу ступінь сепарації УЗГ (уловлювач забруднень газу), де про-
ходить його кінцева очистка і далі, через комерційну замірну ді-
лянку і вузол одоризації (в якості одоранту застосовується етил 
меркаптан), газопроводом надходить в газозбірний колектор Ізюм-
ської філії ВАТ «Харківгаз». Супутньопластові води (СПВ), які від-
діляються в сепараторах першої та другої ступені, через їх незна-
чну кількість продуваються на ємність зберігання поверхнево ак-
тивних речовин (ПАР) і повторно використовуються для приготу-
вання розчинів ПАР.

Для індивідуального виміру призначений відбійний сепаратор 
(ВС-1). Газ із будь-якої свердловини може подаватись на ВС-1, піс-
ля чого він надходить на основні сепаратори, а далі – по звичайній 
схемі. Для боротьби з відкладами глини в НКТ і шлейфах свердло-
вин передбачено подачу ПАР до гирла свердловин. Із ємності збе-
рігання ПАР вони газом передавлюються в метанольний бачок, а із 
нього по інгібіторопроводам подаються до гирла свердловин.

В зимовий час при приготуванні розчину додається метанол, 
який із ємностей газом передавлюється в метанольний бачок, а 
потім поступає до гирла свердловин. Для контролю за технологіч-
ним процесом підготовки газу до транспорту на всьому шляху га-
зу та рідини в межах УКПГ передбачено замір їх температури, тис-
ку та витрати.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
встановлюються згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гід-
рологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконува-
тимуться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з 
метою забезпечення раціонального використання природних ре-
сурсів, а також забезпечення виконання охоронних відновлюваних, 
захисних та компенсаційних заходів.

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

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

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохо-
ронних заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно 
допустимий. Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосфе-
ру, визначений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки 
податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 
Податкового кодексу України). 

Водне середовище: родовище приурочене до долини р. Сівер-
ський Донець і низов’я його притоків — р. Чепель і Берека (ре-
жим обмежень щодо ПЗС забезпечується); при штатному режимі 
діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбаче-
них організаційно-технічних та природоохоронних заходів — вплив 
характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при ви-
добувних роботах (розробка родовища не призведе до зміни вод-
но-фізичних та інших їх властивостей грунтів). Можливим джере-
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лом забруднення можуть стати стоки поверхневих вод, забруднен-
ня паливно-мастильними матеріалами, технічними рідинами, що 
зберігаються неналежним чином, а також забруднення відходами. 
Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління ді-
яльністю, 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 

ґрунтового та рослинного покриву мінімальні або відсутні; перед-
бачені дії, направленні на зменшення можливих ризиків щодо по-
рушення природного рослинного покриву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить пози-
тивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення 
інвестицій в економіку району). Впровадження планованої діяль-
ності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так 
і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не 
спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за 
умов комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки ар-
хітектури, історії і культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, 
культурного ландшафту та інші елементи техногенного середови-
ща в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулю-
ється вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якіс-
ний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у 
порядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої катего-
рії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити від-
повідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля»):  планована діяльність належить до першої кате-
горії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст. 3 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 
травня 2017 року.

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

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

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

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це про-
цедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання зві-
ту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, іншої інфор-
мації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, перед-
баченого 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 по-
чаток громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього 
повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу гро-
мадськість має право надати уповноваженому органу, зазначено-
му у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазна-
чений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спрос-
тить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропози-
цій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос-
ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-
вкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і про-
позиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту 
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, вра-
хувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропози-
ції громадськості, надані у процесі громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню 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 законодавства рішенням про провадження даної планованої ді-
яльності буде спеціальний дозвіл №2354 від 28.12.2000 рокуна ко-
ристування надрами, з метою продовження видобування вуглевод-
нів Співаківського родовища, що видається Держгеонадрами Укра-
їни. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхід-
но надсилати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства 
екології та природних ресурсів України.

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

ділу 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 
оцінку впливу на довкілля.

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

супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини 
загальнодержавного значення) Степного родовища згідно спеціаль-
ного дозволу №2365 від 31.01.2001 року. Метод розробки родовища 
— на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготов-
леній до споживання газ природний, конденсат. 

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

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

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Степне родовище розташоване на території Новосанжарського та 
Машівського районів Полтавської області на відстані 25 км на північ-
ний захід від з. ст. Нові Санжари.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, 
площа ділянки надр 31,1 км2; родовище знаходиться в промисловій 
розробці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення послугами підприємства. Прийняті 
природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рі-
вень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності міс-
цевого населення та його здоров’я.

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

Родовище відкрите у 1973 році.
Початкові запаси складають: «сухого» газу – 1803 млн м3 кат. С1, 

610 млн м3 кат. С2 та 81 тис. т конденсату кат. С1, 10 тис. т – кат. С2. 
Загальний фонд свердловин Степного ГКР складає 8 одиниць, з них 
2 діючі.

В геоструктурному плані Степне родовище, згідно з сучасною схе-
мою тектонічного районування Дніпровсько-Донецької нафтогазо-
носної області, розташовано в зоні поєднання південної прибортової 
зони западини з її центральним грабеном в смузі глибинного обляган-
ня Нехворощанського виступу фундаменту.

За період розробки видобуток склав 1033,4 млн м3 газу та 42,73 
тис. т конденсату.

Підготовка газу і конденсату Степного родовища здійснюється на 
установці комплексної підготовки газу (УКПГ) Руденківського родо-
вища.

Газ від свердловин 3, 52 та 18 до УКПГ транспортується по єдиному 
шлейфу довжиною близько 8180 м.

Схема транспорту газу зі свердловин Степного ГКР на УКПГ Руден-
ківського ГКР і далі.

Підготовка газу на УКПГ проводиться на одній технологічній лінії, 
яка обладнана газовими блоками (ГБ) конструкції ПівденНІІгіпрогазу і 
працює за схемою низькотемпературної сепарації (НТС), що здійсню-
ється у два ступеня. Охолодження газу відбувається за рахунок зни-
ження тиску по ступенях сепарації. Проектна пропускна здатність тех-
нологічної лінії складає 1 млн. м3 газу на добу.

Газ від свердловин поступає на вузол відключаючих пристроїв 
(ВВП) і після вирівнювання тиску за допомогою регулюючих штуце-
рів направляється на перший ступень сепарації у блок ГБ-23 (сепара-
тор С-1) де проходить відокремлення скрапленої рідини та механічних 
домішок від природного газу. Після сепаратору С-1 газ дроселюєть-
ся до 2,5 МПа і поступає на другий ступень сепарації у блок ГБ-18 (се-
паратор С-2) де відбувається очищення від важких вуглеводнів і во-
ди. Після сепаратора С-2 газ підігрівається у підігрівачі Є-1 і направ-
ляється на пункт заміру і далі у газопровід. Конденсат, що виділився 
при відповідній сепарації газу транспортується по конденсатопрово-
ду на ТЦСК Селещина.

При заданих умовах експлуатації в шлейф свердловин можливе 
утворення гідратів. Для попередження гідратоутворення необхідно 
подавати інгібітор метанол на устя свердловин. Для подачі інгібітора 
паралельно шлейфам прокладено інгібіторопроводи, а на УКПГ вста-
новлюються дозувальні насоси.

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

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встанов-
люються згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуть-
ся у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою за-
безпечення раціонального використання природних ресурсів, а також 
забезпечення виконання охоронних відновлюваних, захисних та ком-
пенсаційних 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 діяльністю, 

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

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохорон-
них заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допус-
тимий. Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визна-
чений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за 
викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаці-
онарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового ко-
дексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа Степного родовища при-
урочена до долини річки Нехворощанка та Орель та невеликих ставків 
місцевого значення; передбачено впровадження заходів щодо забез-
печення режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності під-

приємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-
технічних та природоохоронних заходів — вплив характеризується як 
екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видо-
бувних роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фі-
зичних та інших їх властивостей ґрунтів). Можливим джерелом за-
бруднення можуть стати стоки поверхневих вод, забруднення палив-
но-мастильними матеріалами, технічними рідинами, що зберігаються 
неналежним чином, а також забруднення відходами. Мінімізація ри-
зиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпе-
ченням 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 ґрун-

тового та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, 
направленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення при-
родного рослинного покриву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитив-
ний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвес-
тицій в економіку району). Впровадження планованої діяльності є ва-
гомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економі-
ки України в цілому.

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

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

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких мо-
же зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачепле-
них держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля немає.

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

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

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, 
що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планова-
ної діяльності; аналізу повноваженим органом звіту з оцінки впливу 
на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповнова-
женим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; 
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цьо-
го повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу гро-
мадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес ре-
єстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання 
таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту гос-
подарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарюван-
ня під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадсько-
го 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 
законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльнос-
ті буде спеціальний дозвіл №2365 від 31.01.2001 року на користуван-
ня надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Степного 
родовища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсила-
ти до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних ресурсів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
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Житомирська –6  –11 0  +5 Кіровоградська –3    –8 –1    +4
Чернігівська –8  –13 –2  +3 Полтавська –6  –11 +2    –3
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Тернопільська –6  –11 0  +5 Крим 0    +5 +5  +10
Вінницька –6  –11 –1  +4 Київ –7    –9 +1    +3
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Вінницьких ведмедів 
переселять у новий дім

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЗООНОВОСІЛЛЯ. Цієї весни в Подільському зоопарку дві 
родини гімалайських та бурих ведмедів переведуть у новий во-
льєр, який відповідає сучасним стандартам утримання диких 
тварин, а також техніці безпеки. Нове помешкання не має даху, 
і ведмеді почуватимуться в ньому як у природному середо вищі. 
А відвідувачам буде зручно спостерігати за ними через великі 
оглядові вітрини з броньованим склом. 

«Спершу було виготовлено всю необхідну проектну доку-
ментацію на три вольєри — для гімалайських і бурих ведме-
дів, а також для молодняку. Новозбудований комплекс макси-
мально відтворюватиме природне середовище, його обладна-
но гірками, басейнами й барлогами. Звірі перебуватимуть про-
сто неба, а від людей їх відокремлюватиме міцне скло заввиш-
ки чотири з половиною метри. Містечко для ведмедів займати-
ме 500 квадратних метрів», — розповів «Урядовому кур’єру» 
директор Подільського зоопарку Євгеній Ткачик. 

На реалізацію проекту залучали кошти Фонду регіонального 
розвитку і співфінансування з обласного бюджету. Зокрема, на 
будівництво першої черги було надано 4,5 мільйона гривень. 
Для завершення всього комплексу робіт і повноцінного обла-
штування вольєра передбачено ще 6 мільйонів.

Пригоди папуг з ОРДЛО
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ГАЛАСЛИВИЙ ВАНТАЖ. Днями житель Трьохізбенки прямував 
від незаконної переправи через річку Сіверський Донець, що на 
Луганщині, з живим вантажем у сумках — 200 папугами. Як пові-
домляє Державна фіскальна служба в Луганській області, 38-річ-
ний громадянин за винагороду 300 гривень намагався перемістити 
за лінію розмежування вантаж вартістю близько 60 тисяч гривень. 
Співробітники спеціального підрозділу Державної фіскальної служ-
би «Фантом» спільно з прикордонниками запобігли порушенню по-
рядку провадження господарської діяльності. Щодо громадянина 
склали протокол про адміністративне правопорушення. А ось хто 
опікуватиметься галасливим вантажем, не повідомляють.

Моделі замків Тернопілля студенти 
виготовляють у тривимірі

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

РОЗРОБКИ. За серію ком-
п’ю терної 3D-реконст рук ції 
замків краю та їх 3D-друк взя-
лися студенти фізико-мате-
матичного факультету Терно-
пільського національного пе-
дагогічного університету ім. 
Володимира Гнатюка. Вже 
виготовили відповідні пласти-
кові макети стародавніх твер-
динь Кременця, Бучача, Яз-
лівця й Теребовлі. 

Як поінформували в універ-
ситеті, студенти активно долу-
чилися до впровадження іні-
ціативи «Друге життя замків 
Тернопільщини», який здій-
снюють на базі STEM-центру 
спільно з обласною держав-

ною адмі-
ністрацією та на-
ціональним заповідником 
«Замки Тернопілля». Щоб ви-
готовити модель твердині у 
тривимірі, спочатку учасни-
ки проекту вивчають історич-
ні відомості про фортифіка-
ційні споруди, креслення, зо-
браження й матеріали аеро-
зйомки, консультуються з фа-
хівцями.

3D-моделі, які розробили 
студенти, планують найближ-
чим часом показати в укра-
їнській столиці на міжнарод-
ній туристичній виставці UITT 
«Україна — подорожі та ту-
ризм», а також під час прове-
дення інвестиційного форуму 
на Тернопіллі.

Каньйон на Тясмині чекає пілігримів 

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИЗМ. Проект із роз-
будови та облаштування ту-
ристичного об’єкта «Тясмин-
ський каньйон» в м. Кам’янка 
на Черкащині переміг у кон-
курсі проектів регіонального 
розвитку, які реалізовувати-
муть за рахунок коштів дер-
жавного бюджету, отриманих 
від ЄС.

— Кам’янка одержить при-
близно 7,3 мільйона гри-
вень, і до кінця року ми пла-
нуємо завершити всі робо-
ти з благоустрою об’єкта, за-
вдяки якому наше місто змо-
же приваблювати туристів з 
усього світу, — зазначив місь-
кий голова Володимир Тірон. 
Тясминський каньйон — цін-
на пам’ятка природи. Стрім-
кі, майже прямовисні скелі на 
лівому боці річки Тясмин під-
німаються вгору подекуди на 
12—15 метрів. Скелі густо по-

росли молодим лісом із та-
тарського та американсько-
го кленів, глоду та інших по-
рід. Тут зустрічаються рідкісні 
для області та України росли-
ни та мохи. Деякі збереглися 
ще з льодовикового періоду. 
Усі вони унікальні, а місцезна-
ходження десматадона укра-
їнського — єдине в Україні. 

Проект передбачає модер-
нізацію Кам’янського держав-
ного історико-культурного за-
повідника й державного літе-
ратурно-меморіального му-
зею О. С. Пушкіна та П. І. Чай-
ковського, створення на їхній 
базі туристичних маршрутів 
Тясминським каньйоном. Бу-
де також створено під’їзди та 
підходи до каньйону, обла-
штовано три джерела, прибе-
режну зону, пішохідні доріж-
ки, оглядові майданчики, схо-
ди, місця для купання та від-
починку.

Згаданий проект став ре-
зультатом партнерства де-

партаменту регіонального 
розвитку облдержадміністра-
ції, центру розвитку місце-
вого самоврядування (ство-
реного за підтримки Програ-
ми «U-LEAD з Європою» та 
Мінрегіону), Черкаської аген-
ції регіонального розвитку та 
Кам’янської об’єднаної тери-
торіальної громади.

Заплановано, що після ви-
ходу проекту на планову по-
тужність туристичний потік 
до ОТГ (та регіону загалом) 
зросте до 3—15 тисяч турис-
тів за сезон, прогнозовано 
річне збільшення надходжен-
ня до бюджетів усіх рівнів — 
5 мільйонів гривень, зокрема 
до місцевого — 3 мільйони та 
державного — 2.

Внаслідок реалізації проек-
ту Кам’янська громада одер-
жить нові робочі місця, нові 
надходження до бюджету та 
нові можливості для розвитку.

— Черкащина — один із 
найбільш історично цікавих 

та туристично привабливих 
регіонів України, поки що ду-
же обділена туристською ува-
гою. Тут формувалася історія 
козаччини, відбувалися ви-
значні події, пов’язані з бо-
ротьбою за українську неза-
лежність. Князівська доба та-
кож не пройшла повз — час-
тина населених пунктів краю 
були форпостом ще Київської 
Русі. Тому хочеться вірити, що 
проект Тясминського каньйо-
ну стане першим позитивним 
прикладом для масштабно-
го розвитку цього напряму на 
Черкащині, — зазначив рад-
ник з питань регіонального 
розвитку Черкаського центру 
розвитку місцевого самовря-
дування Григорій Перерва. 
— Можливості, які відкрива-
ються перед місцевими ОТГ, 
та амбітність значного числа 
їхніх керівників сприятимуть 
подальшій розбудові турист-
ської сфери області та зрос-
танню добробуту краян.

Тясминський каньйон чекає туристів та дослідників


