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Один місяць 
особливого режиму

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА. 9 година 28 листопада назавжди 
увійде в історію України. Саме від цієї миті на території, 
прилеглій до РФ, Придністров’я, та в Азово-чорноморській 
акваторії запроваджується воєнний стан. 
У разі військової агресії РФ

Начальник Генерального штабу ЗСУ про місію  
в ім’я нащадків і майбутнього України

 Реєстрація буде. 
Провокацій не допустять

АКТУАЛЬНО. У цілодобовому режимі реєструвати розмитне-
ні авто з європейською реєстрацією готові сервісні центри МВС. 
Про це йшлося під час міжвідомчої наради під головуванням пер-
шого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Її 
учасники наголосили на необхідності неухильного дотримання 
водіями транспортних засобів, що перетинають державний кор-
дон, норм законів №8487 і №8488 щодо легалізації ввезених із 
порушенням митного та податкового законодавства автомобілів 
з європейською реєстрацією. Крім безперебійної цілодобової ро-
боти з державної реєстрації розмитнених авто, на урядовому рівні 
тривають міжвідомчі консультації щодо впровадження спрощено-
го порядку реалізації норм цих законів для полегшення реєстра-
ційних процедур для водіїв таких транспортних засобів. Підроз-
діли Національної поліції та Держприкордонслужби працюють у 
прикордонних районах у посиленому режимі відповідно до дору-
чення очільника МВС, повідомляє прес-служба відомства. Право-
охоронці закликають учасників протестів дотримуватися публіч-
ного порядку й утриматися від провокацій.

ЦИТАТА ДНЯ

ВІКТОР МУЖЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

106,4%
становив індекс будівельної продукції 

за 10 місяців 2018 року. А будівельних 
робіт виконано на 100,5 млрд грн 

«Нашим споконвічним 
ворогом був і залишається 

російський агресор. Його 
мета незмінна: знищити 

Україну. Але Збройні 
сили мають достатньо 

можливостей для 
захисту нашої 

держави».

Міністерство у справах 
ветеранів готове до комунікації

НОВЕ ВІДОМСТВО. Цієї 
середи Кабінет Міністрів за-
твердить постанову про ство-
рення Міністерства у справах 
ветеранів, повідомила під час 
першої прес-конференції на 
новій посаді очільник відом-
ства Ірина Фріз.

«Напевно, всі очікують, що 
міністерство запрацює одра-
зу після цієї прес-конференції 
й за 100 днів уже звітуватиме 
про результати. Формально 
так і буде, юридично це довша 
процедура, й вона буде такою: 
цієї середи, 28 листопада, бу-
де затверджено постанову 
про створення Міністерства у 
справах ветеранів. Сподіва-
юся, що уряд ухвалить поста-
нову про затвердження комісії 
з ліквідації Державної служби 
у справах ветеранів», — поін-
формувала міністр. 

Далі потрібне буде макси-
мальне сприяння, щоб по-
ложення про Міністерство у 
справах ветеранів знайшло 
порозуміння профільних мі-
ністерств і було ухвалено без 
гальмувань, повідомляє Укрін-
форм. «Чому це необхідно? 
Тому що саме після того, як 
буде ухвалено положення, 
оптимістично можу зараз ска-
зати, що беру для себе два 
тижні. Якщо за два тижні не 
вийде, то говоритиму, чому 
саме не вийшло. Бо після за-
твердження  положення мож-
на оголошувати конкурс на 
посаду державного секрета-
ря», —  пояснила посадовець.

Конкурс на посаду дер-
жавного секретаря тривати-
ме 45 днів. Відповідно, зазна-
чила Ірина Фріз, «лише після 
цього можемо затверджува-

ти штатну структуру, бюджет-
не фінансування міністерства. 
Тобто це січень 2019 року. По-
дальша процедура формуван-
ня міністерства може тривати 
до червня. Тому що юридично 
міністерство може вважатися 
функціональним, коли в нього 
є комплектація на 30%».

Раніше на своїй сторінці у 
Facebook вона повідомила, 
що  Міністерство  у справах 
ветеранів відкриває свої сто-
рінки в мережах Facebook і 
Twitter — для інформування й 
безперешкодного спілкуван-
ня з українцями. І пояснила, 
що ухвалено рішення не очі-
кувати створення сайту мініс-
терства, адже це може трива-
ти певний час, можливо, мі-
сяць у кращому разі. А розпо-
чинати комунікаційну роботу 
слід уже зараз.

2
Люди кажуть, як думають  
і як вважають за потрібне 

РЕАКЦІЯ. Військова агре-
сія росіян у Керченській прото-
ці спричинила передбачуваний 
спротив в українському суспіль-
стві. Від учорашнього ранку ди-
пломатичні установи РФ стали 
об’єктом пікетів та інших форм 
масового протесту обурених 
громадян. Так, біля Посольства 
РФ у Києві горів автомобіль з 
дипломатичними номерами, і 
це лише початок, бо правед-
ний гнів українців може бути не-
передбачуваним. А в Одесі зо 
дві сотні людей з «Правого сек-
тору», «Автомайдану Одеси», 
«Національного корпусу», «Са-
мооборони», «Вуличного фрон-
ту» пікетували Генконсульство 
в Одесі, охорону якого було зна-
чно посилено.

До огорожі будівлі прикріпи-
ли прапор України, деякі акти-
вісти тримали плакати зокре-

ма англійською мовою, зміст 
яких було спрямовано про-
ти російських окупантів. На ас-
фальті перед диппредставни-
цтвом зробили фарбою великі 
написи «Стоп РФ!», «Стоп оку-
пантам!». Лунав звук підірва-
них петард, через огорожу пе-
рекинули димову шашку, пові-
домляє УНІАН. Активісти скан-
дували: «Смерть російським 
окупантам!», «Пам’ятай, чу-
жинець: тут господар — украї-
нець!», «Слава нації, смерть во-
рогам!», «Слава Україні!». Був і 
гімн України, і перекриття трам-
вайного руху.

А в Харкові активісти вима-
гають закрити Російське кон-
сульство, повідомляє власний 
кореспондент «УК» Володи-
мир Галаур. Учасники мітингу 
засудили напад на український 
флот. Городяни принесли папе-

рові кораблики як символи під-
тримки українських моряків. 
Ще до початку мітингу генкон-
сульство Росії в Харкові закида-
ли яйцями.

Удень біля консульства Росії 
розпочався пікет. Мітингуваль-
ники вимагають закрити в Хар-
кові держустанови Росії, «по-
садити за ґрати агентів Крем-
ля», закрити канали NewsOne, 
«112», «Інтер». Активісти запа-
люють фаєри і кидають їх на те-
риторію консульства, через що 
там загорілась ялинка. Пожежу 
ліквідували працівники консуль-
ства до приїзду рятувальників.

В МЗС РФ, звинувативши 
нашу сторону у провокації та 
нагнітанні ситуації на Азові, за-
жадали гарантувати безпеку 
Посольства Росії в Києві, захис-
тивши дипломатів від «дій ра-
дикалів».
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ДОКУМЕНТИ
притягуються до адміністративної відповідальності за порушення митних пра-
вил, не були присутні при складенні протоколу про порушення митних правил.

6. Органи доходів і зборів зобов’язані передавати Державній прикордонній 
службі України та органам Національної поліції інформацію щодо транспортних 
засобів та осіб, стосовно яких органами доходів і зборів виявлено порушення 
строків тимчасового ввезення транспортних засобів та/або строків переміщення 
транспортних засобів у митному режимі транзиту, якщо особи, які притягуються 
до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, не були при-
сутні при складенні протоколу про порушення митних правил.

7. З метою контролю за державною реєстрацією транспортних засобів осо-
бистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України грома-
дянами, у строки, встановлені законодавством, а також контролю за цільовим 
використанням та/або передачею транспортних засобів особистого користуван-
ня, тимчасово ввезених на митну територію України чи поміщених у митний ре-
жим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особам, які не 
ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або не поміщува-
ли в митний режим транзиту, органи доходів і зборів у автоматизованому ре-
жимі зобов’язані передавати органам Національної поліції інформацію щодо:

транспортних засобів особистого користування із зазначенням строків їх тим-
часового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту та із зазна-
ченням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли такі транспортні засоби чи по-
містили їх у митний режим транзиту;

транспортних засобів особистого користування, щодо яких порушено обме-
ження, встановлені Митним кодексом України, а саме порушено строки їх тим-
часового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, із зазначен-
ням відомостей про осіб, які тимчасово ввезли ці транспортні засоби чи поміс-
тили їх у митний режим транзиту».

13. У розділі XXI «Прикінцеві та перехідні положення»:
у пункті 72 слова і цифри «в пункті 71» замінити словами і цифрами «в пунк-

ті 71»;
доповнити пунктами 92 та 93 такого змісту:
«92. Тимчасово, протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом Укра-

їни «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законо-
давчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію 
України», митне оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на мит-
ній території України, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згід-
но з УКТ ЗЕД та ввезені на митну територію України в період з 1 січня 2015 ро-
ку до дня набрання чинності цим Законом і перебувають у митних режимах 
тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється з виконанням митних фор-
мальностей відповідно до тимчасового порядку, затвердженого Кабінетом Мі-
ністрів України.

До набрання чинності тимчасовим порядком, визначеним абзацом першим 
цього пункту, митне оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на 
митній території України, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 
згідно з УКТ ЗЕД, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

93. Установити, що протягом 180 днів з дня набрання чинності Законом Укра-
їни «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законо-
давчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію 
України» митне оформлення транспортного засобу, що класифікується за ко-
дом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД та щодо якого не дотримані стро-
ки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, здій-
снюється за умови сплати належних митних платежів та добровільної сплати до 
державного бюджету фізичною особою, яка є власником такого транспортного 
засобу або уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний 
засіб для вільного обігу на митній території України, коштів у сумі, що дорівнює 
розміру п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Здійснення митного оформлення транспортного засобу з дотриманням 
умов, визначених абзацом першим цього пункту, звільняє осіб, відповідаль-
них за дотримання строків та умов (вимог) митних режимів тимчасового вве-
зення або транзиту, від адміністративної відповідальності, передбаченої стаття-
ми 470, 481 та 485 цього Кодексу, за порушення митних правил стосовно тран-
спортного засобу, щодо якого не дотримані строки та умови (вимоги) митних 
режимів тимчасового ввезення або транзиту».

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікуван-

ня, крім пунктів 7 і 8 розділу І та підпункту 1 пункту 2 розділу II цього Закону, 
які набирають чинності через 180 днів з дня, наступного за днем опублікуван-
ня цього Закону.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верхо-

вної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
у статті 121:
абзац перший частини шостої після слів «не зареєстрованим або не перере-

єстрованим» доповнити словами «в Україні»;
після частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змісту:
«Керування водієм транспортним засобом, щодо якого порушено обмежен-

ня, встановлені Митним кодексом України, а саме: порушено строки його тим-
часового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту; транспорт-
ний засіб використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отри-
мання доходів в Україні; транспортний засіб передано у володіння, користуван-
ня або розпорядження особі, яка не ввозила його на митну територію України 
або не поміщувала в митний режим транзиту,—

тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі п’ятисот неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною вось-
мою цієї статті, —

тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі однієї тисячі неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування тран-
спортними засобами на строк один рік та з оплатним вилученням транспортно-
го засобу чи без такого».

У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;
у статті 221 слова та цифри «частинами четвертою та сьомою статті 121» 

замінити словами та цифрами «частинами четвертою, сьомою і дев’ятою стат-
ті 121»;

у частині першій статті 222 слова та цифри «частини перша, друга, третя, 
п’ята і шоста статті 121» замінити словами та цифрами «частини перша, друга, 
третя, п’ята, шоста і восьма статті 121»;

в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слова та цифри «части-
ни четверта і сьома статті 121» замінити словами та цифрами «частини четвер-
та, сьома — дев’ята статті 121»;

2) у Законі України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України,  
1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):

частину другу статті 16 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом тако-
го змісту:

«не допускати випадків керування транспортним засобом, щодо якого по-
рушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме: порушено 
строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі тран-
зиту; транспортний засіб використовується для цілей підприємницької діяльнос-
ті та/або отримання доходів в Україні; транспортний засіб передано у володіння, 
користування або розпорядження особі, яка не ввозила його на митну територію 
України або не поміщувала в митний режим транзиту».

У зв’язку з цим абзаци шостий — тринадцятий вважати відповідно абзацами 
сьомим — чотирнадцятим;

статтю 31 доповнити частинами третьою — п’ятою такого змісту:
«Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть ви-

користовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли 
зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб.

Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприєм-
ницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, бути розкомплектовані чи 
передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Транспортні засоби, зареєстровані відповідними органами іноземних держав, 
які ввезені на територію України та перебувають під митним контролем, підляга-
ють вивезенню або поміщенню в інший митний режим у строки, визначені зако-
нодавством з питань державної митної справи»;

статтю 34 після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«Транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну 

територію України громадянами більш як на 30 діб, підлягають державній реє-
страції протягом десяти діб з моменту такого ввезення без зміни реєстраційних 
документів та національних номерних знаків країни їх реєстрації у порядку, вста-
новленому Кабінетом Міністрів України».

У зв’язку з цим частини десяту — чотирнадцяту вважати відповідно частина-
ми одинадцятою — п’ятнадцятою;

3) у пункті 8 статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу 
України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними 
змінами) слова «виконання в установленому порядку інших доручень правоохо-
ронних органів» замінити словами «виконання в установленому порядку інших 
доручень правоохоронних та уповноважених законом державних органів, у то-
му числі доручень органів доходів і зборів щодо інформування органів доходів і 
зборів про факт наміру перетинання державного кордону України особами, сто-
совно яких органами доходів і зборів було виявлено порушення митних правил»;

4) у Законі України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та 
реєстрації транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 34,  
ст. 435 із наступними змінами):

у назві Закону слово «реєстрації» замінити словами «проведення першої дер-
жавної реєстрації»;

абзац перший частини другої статті 2 викласти в такій редакції:
«Митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в 

Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8704, 
8705 згідно з УКТ ЗЕД, як вироблених в Україні, так і ввезених на митну тери-
торію України, нових і таких, що були в користуванні, а нових транспортних за-
собів за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, як вироблених в Украї-
ні, так і ввезених на митну територію України, здійснюють за умови їх відповід-
ності екологічним нормам»;

статтю 32 викласти в такій редакції:
«32. Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які 

ввозяться на митну територію України тимчасово, з метою транзиту та при пере-
селенні громадян на постійне місце проживання до України, а також на:

автомобілі швидкої медичної допомоги, транспортні засоби спеціального при-
значення — пересувні медичні клініки, визнані гуманітарною допомогою згідно 
із Законом України «Про гуманітарну допомогу», що ввозяться з метою вільно-
го обігу та класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 8703 23 19 10,  
8703 23 19 30, 8703 23 90 11, 8703 23 90 13, 8703 23 90 31, 8703 23 90 33,  
8703 24 10 00, 8703 24 90 10, 8703 24 90 30, 8703 32 19 00, 8703 32 90 10, 8703 32 90 30, 
8703 33 19 00, 8703 33 90 10, 8703 33 90 30, 8705 90 80 90;

автомобілі пожежні, визнані гуманітарною допомогою згідно із Законом 
України «Про гуманітарну допомогу», що ввозяться з метою вільного обігу та 
класифікуються за кодами 8705 30 00 10 та 8705 30 00 90 згідно з УКТ ЗЕД»;

5) у Законі України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради 
України, 2015 р., № 40—41, ст. 379 із наступними змінами):

частину першу статті 23 доповнити пунктами 29 і 30 такого змісту:
«29) виявляє транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезе-

ні на митну територію України громадянами більш як на 30 діб та не зареєстро-
вані в Україні у встановлені законодавством строки;

30) вживає заходів для виявлення неправомірного керування транспортни-
ми засобами, щодо яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом 
України, а саме: порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в 
митному режимі транзиту; транспортні засоби використовуються для цілей під-
приємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні; транспортні засо-
би передано у володіння, користування або розпорядження особам, які не вво-
зили їх на митну територію України або не поміщували в митний режим тран-
зиту, а також заходів для виявлення неправомірного розкомплектування таких 
транспортних засобів»;

статтю 25 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Поліція зобов’язана письмово інформувати органи доходів і зборів про 

виявлення нецільового використання та/або передачі транспортних засобів осо-
бистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України чи помі-
щених у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження 
особам, які не ввозили такі транспортні засоби на митну територію України або 
не поміщували в митний режим транзиту, а також про виявлення розкомплекту-
вання таких транспортних засобів»;

у статті 35:
частину першу доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, 

здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або 
розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну тери-
торію України або не поміщували в митний режим транзиту»;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Поліцейський зобов’язаний зупиняти транспортні засоби у разі:
1) якщо є інформація, що свідчить про порушення власником транспортно-

го засобу митних правил, виявлені органами доходів і зборів відповідно до Мит-
ного кодексу України, а саме: порушення строків тимчасового ввезення та/або 
переміщення в митному режимі транзиту іншого транспортного засобу особис-
того користування, використання такого транспортного засобу для цілей під-
приємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, розкомплектуван-

ня чи передачу у володіння, користування або розпорядження такого транспорт-
ного засобу особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну терито-
рію України або не поміщували в митний режим транзиту;

2) якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб, який заре-
єстрований в іншій країні, не зареєстрований в Україні у встановлені законодав-
ством строки чи перебуває на території України з порушенням строків тимчасо-
вого ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, чи використову-
ється для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, 
чи переданий у володіння, користування або розпорядження особам, які не вво-
зили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в 
митний режим транзиту».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
3. Кабінету Міністрів України протягом 30 календарних днів з дня набрання 

чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
8 листопада 2018 року 
№ 2612-VIII

СПРАВА «ФОРТУНСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF FORTUNSKIY v. UKRAINE)

(Заява № 14729/06)

Стислий виклад рішення від 02 лютого 2017 року
20 грудня 2005 року заявника було визнано винним у різних злочинах, скоєних у 

період з 1995 по 1999 роки та засуджено до п’ятнадцяти років позбавлення во-
лі. Під час досудового розслідування та судового розгляду справи інтереси заяв-
ника представляли різні адвокати. Адвокат, який представляв інтереси заявни-
ка під час судового розгляду справи, отримував свою винагороду за рахунок ко-
штів державного бюджету. 

У липні 2006 року заявник звернувся до апеляційного суду із клопотанням про 
призначення йому захисника для підготовки його апеляційної скарги та представ-
ництва його інтересів у Верховному Суді України (далі – ВСУ). У відповідь апеля-
ційний суд повідомив заявнику, що з таким клопотанням він має звернутися до 
місцевої Ради адвокатів, яка, у свою чергу відповіла, що рішення про призначен-
ня адвоката може бути прийняте апеляційним судом. Заявник повторно звернув-
ся із клопотанням до апеляційного суду, але воно було залишено без відповіді.

ВСУ підтримав рішення суду першої інстанції від 20 грудня 2005 року та част-
ково змінивши вирок щодо заявника. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за статтями 6 та 13 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі – Конвенція) на несправедливість кримінального прова-
дження щодо нього, зокрема, що йому не було надано безоплатної правової до-
помоги для підготовки його апеляційної скарги на вирок від 20 грудня 2005 ро-
ку. Заявник також скаржився, що він не міг отримати копії документів, необхід-
них йому для подання заяви до Європейського суду та, що органи влади пере-
слідували його у зв’язку з його скаргою до Європейського суду та відмовляли 
у відправці його листів до Європейського суду. Крім цього, заявник скаржив-
ся на жорстоке поводження працівників міліції під час досудового слідства; за 
статтею 5 Конвенції на незаконність його досудового тримання під вартою; за 
статтею 8 Конвенції на незаконність обшуку, проведеного 02 жовтня 1999 ро-
ку; за статтею 13 Конвенції у зв’язку зі стверджуванню несправедливістю про-
вадження у його справі.

Скарги заявника за статтями 6 та 13 Конвенції Європейський суд вирішив роз-
глянути в рамках статті 6 Конвенції. Європейський суд звернув увагу на те, що у 
своїх клопотанням до апеляційного суду та ВСУ заявник зазначав про відсутність 
можливості найняти собі адвоката. Cуди, у свою чергу, не провели оцінки що-
до права заявника на отримання такої допомоги. Європейський суд зазначив, що 
«інтереси правосуддя» вимагали надання заявнику безоплатної правової допо-
моги під час апеляційного провадження, оскільки він хотів оскаржити вирок що-
до нього у ВСУ, юрисдикція якого поширюється як на питання права, так і на пи-
тання фактів. У зв’язку з цим Європейський суд дійшов висновку, що було пору-
шення підпункту «с» пункту 3 статті 6 у поєднанні з пунктом 1 статті 6 Конвенції.

Інші скарги заявника за статтею 6 Конвенції Європейський суд відхилив у 
зв’язку з необґрунтованістю з огляду на відсутність доказів.

Також з огляду на відсутність будь-яких доказів стверджуваних заявником по-
рушень за статтею 34 Конвенції, Європейський суд дійшов висновку, що держа-
ва-відповідач дотрималась своїх зобов’язань за вказаною статтею.

Решту скарг у заяві Європейський суд відхилив у зв’язку з необґрунтованістю.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1.  Оголошує прийнятною скаргу за підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвен-

ції у поєднанні з пунктом 1 статті 6 Конвенції на ненадання безоплатної право-
вої допомоги під час апеляційного провадження, а решту скарг у заяві – непри-
йнятними;

2.  Постановляє, що було порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6 у поєднан-
ні з пунктом 1 статті 6 Конвенції;

3.  Постановляє, що Україна дотрималась своїх зобов’язань за статтею 34 Кон-
венції;

4.  Постановляє, що
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 

2 400 (дві тисячі чотириста) євро відшкодування моральної шкоди та додатко-
во суму будь-якого податку, що може нараховуватись; ця сума має бути конвер-
тована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснен-
ня платежу;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахун-
ку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) 
у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка ді-
ятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5.  Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

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

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

До уваги учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіондорстрой»  

(код 37484743, місцезнаходження: 65025, м. Одеса, вул. Семена Палія, будинок 120,  
квартира 83)

Директор ТОВ «Регіондорстрой» Серпокриленко Дмитро Олегович повідомляє всіх учасників товариства 
про скликання позачергових загальних зборів учасників товариства, які відбудуться 28 грудня 2018 року 
об 11.00 годині за адресою: Україна, 65111, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Семена Палія, будинок 120, 
квартира 83.

У відповідності до ст. 31 та ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відпові-
дальністю»: Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених цим Законом або статутом то-
вариства, а також: 1) з ініціативи виконавчого органу не менше ніж за 30 днів до запланованої дати прове-
дення загальних зборів учасників.

Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів учасників Товариства;
2.  Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
3. Припинення повноважень директора ТОВ «Регіондорстрой» Серпокриленка Дмитра Олеговича.
Реєстрація учасників (їх представників) буде проводитись 28 грудня 2018 року з 10.00 до 10.45 години 

за місцем проведення зборів. Для участі у загальних зборах учасникам та їх уповноваженим представни-
кам мати при собі документ (паспорт), що посвідчує особу. Для уповноважених осіб додатково мати при со-
бі довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Учасники можуть ознайомитися з до-
кументами, пов’язаними з порядком денним проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Ре-
гіондорстрой», починаючи з дня отримання повідомлення, включаючи день проведення зборів за адре-
сою: Україна, 65111, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Семена Палія, будинок 120, квартира 83, у робочі 
дні з 09.00 год. до 17.00 год. Відповідальна особа — директор ТОВ «Регіондорстрой» Серпокриленко Дми-
тро Олегович. Тел. +38 0972343334. У день проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Регі-
ондорстрой» ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним проведення позачергових за-
гальних зборів учасників, відбуватиметься за місцем їх проведення до 10 години 45 хвилин 28 грудня 2018 р.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Дешка Олександра Гри-
горовича у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, який ви-
кликається для участі в розгляді кримінального про-
вадження, яке відбудеться 03.12.2018 року о 09.30 
годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр-т Металургів, 31, каб. 10, 28.

Суддя Д. В. Киян

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,  
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає кримі-
нальну справу за обвинуваченням Шевчука Дмитра Анатолійови-
ча в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений по справі Шевчук Дмитро Анатолійо-
вич, 12.07.1978 р.н., викликається до суду (м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для вирішення пи-
тання про поновлення провадження в справі за клопотан-
ням прокурора. Останнє відоме суду місце реєстрації обвину-
ваченого за адресою: 86400, Донецька область, м. Єнакієве,  
вул. Красна, буд. 7, судове засідання призначене на 30 листопа-
да 2018 о 10 год. 30 хв.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити суд 
про причину неявки.

Суддя Фролова Н. М.

У провадження Краматорського міського суду До-
нецької області надійшло судове доручення про вру-
чення судових документів Ваніній Тамарі Макарівні.

Викликається Ваніна Тамара Макарівна на 5 груд-
ня 2018 року о 08.30 год. для вручення судових до-
кументів суду Центрального району міста Гомеля 
Республіки Білорусь, яке відбудеться в приміщен-
ні Краматорського міського суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21, каб. № 23/3.

Головуючий суддя Ю. О. Сухоручко

Повістка про виклик 
Підозрюваний Аненко Олексій Миколайович, 

15.07.1981 р.н., громадянин Російської Федерації, 
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни викликається о 14 год. 00 хв. 30 листопада 2018 
року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Ла-
бунця P. O. у каб. 450 за адресою: м. Київ, пров. Ас-
кольдів, 3-А (тел. 044-281-51-45), для проведення 
слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22018000000000025 за ч. 4 ст. 27, ч. 2  
ст. 28, ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 КК України.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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ПОВІСТКА
Підозрювані 

Горошко Наталія 
Петрівна 09.06.1958

м. Севастополь,  
вул. Суворова, 21  

Автономна  
Республіка Крим

42016000000002813

Іллюхіна Ганна 
Павлівна 30.11.1955

м. Севастополь,  
вул. Павліченко, 5,

Автономна  
Республіка Крим

42016000000002818

Куранова Зоя  
Іллівна 31.08.1952

м. Сімферополь,  
вул. Павленка, 2,  

Автономна  
Республіка Крим

42016000000002729

Омельченко  
Вячеслав  
Анатолійович

06.07.1954

м. Севастополь,  
вул. Суворова, 21  

Автономна  
Республіка Крим

42016000000002832

Мунтян Ольга  
Іванівна 25.05.1979

м. Севастополь,  
вул. Суворова, 21  

Автономна  
Республіка Крим

42016000000002830

відповідно до вимог ст. 290 КПК України викликаються на 3 грудня 
2018 року з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу проце-
суального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчо-
го відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасо-
во окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Василен-
ка С.М. у кабінет №712 за адресою: бульвар Лесі Українки, 26-а, м. Ки-
їв (тел. 044-596-70-13), для вручення повідомлення про зміну раніше 
повідомленої підозри та про нову підозру, а також проведення слідчих 
дій за вашою участю.

Стаття 138. 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 судо-

вого 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 тимчасо-
во 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 осо-

би на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивіль-
ний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюєть-
ся провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-
кликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки 
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбут-
тя, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 
розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної 
плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

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

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідаль-
ність, встановлену законом.

{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-
VII від 23.02.2014}

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий ви-
клик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини 
більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення йо-
го у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях слідчих  
слідчого відділу управління з розслідування злочинів, 
вчинених на тимчасово окупованих територіях, 
Генеральної прокуратури України                                               А. Рудько

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-

ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-
13-95) знаходиться кримінальне провадження № 42016221320000102 
від 5 грудня 2016 року (справа № 1-кп/243/95/2018) за обвинувачен-
ням Яремка Сергія Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Яремка 
Сергія Володимировича, 12.09.1980 року народження, який проживає 
за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Марапульця, 54, у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 3 грудня 2018 року о 10 
год. 30 хв. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судо-
ве провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84100, 

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне прова-
дження № 22018050000000094 (номер справи 1-кп/243/614/2018) за обвинува-
ченням Фартуха Сергія Олександровича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Гончарова А. О. 
викликає обвинуваченого Фартуха Сергія Олександровича, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Миколаївка, провулок Незалежності, будинок  
№ 8, квартира № 4, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 3 грудня 2018 
року об 11 годині 30 хвилин у залі судового засідання № 13.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судо-
вий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення 
його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в по-
рядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне су-
дове провадження.

Захисники обвинуваченого Фартуха С. О. у кримінальному провадженні — 
адвокат Кінько Володимир Миколайович, який зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. 50 років СРСР, будинок № 53, квартира  
№ 63, тел. 066-007-01-33, 067-703-07-07, та Пікулін Роман Миколайович,  
який зареєстрований за адресою: м. Слов’янськ, абонентська скринька №11,  
тел. 099-290-03-33.

Фесенко Іван Федорович, прошу 26-27 листопада 2018 року 
з’явитися до Бериславської державної нотаріальної контори для укла-
дання договору купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку №19 по провулку Східному села 
Милове  Бериславського району Херсонської області.

В разі вашої неявки змушений буду звернутися до суду з позовом 
про встановлення права власності на дану земельну ділянку.

Контактний телефон – 063 187 13 60; 097 821 58 91, Степанюк О. І.

Запорізьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету Укра-
їни повідомляє: Рішенням адміністративної колегії територіального відділення від 
28.09.2018 №14-рш оштрафовано ТОВ «Техойл Рітейл» (ІПН 39582451) на 41 300,00 
(сорок одну тисячу триста) гривень за порушення, передбачене п. 13 ст. 50 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді неподання інформації Запо-
різькому обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету України 
на вимогу голови територіального відділення у встановлений ним строк. 

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
— http://www.amc.gov.ua (суб-сайті територіального відділення у розділі «Рішення та 
рекомендації»).

Вважати недійсним 

Свідоцтво про право власності PV № 03131 на рибоохоронне судно 

UMS-600 «Тунець», видане 12.07.2011 р. інспекцією Головного 

Державного реєстратора флоту України, судновласник 

Західно-Чорноморське басейнове управління охорони, використання  

і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства 

Державного агентства рибного господарства України.

Відповідно до доручення голови Переяслав-Хмельницької район-
ної державної адміністрації від 06.09.2018 №30-1 та наказу відділу аг-
ропромислового розвитку Переяслав-Хмельницької районної держав-
ної адміністрації від 26.10.2018 №18 повідомляємо про припинення 
діяльності юридичної особи в результаті ліквідації  державного під-
приємства «Переяслав-Хмельницький державний агролісгосп»  (код  
ЄДРПОУ 31383632), розташованого за адресою: с. Циблі, Переяслав-
Хмельницький район, Київська область.

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протягом двох мі-
сяців з дня опублікування цього повідомлення про прийняття рішен-
ня про припинення діяльності юридичної особи в результаті ліквідації.

Письмові вимоги приймають за адресою: вул. Богдана Хмель-
ницького, 53, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08400,  
телефон/факс (04567)51700, (04567)51336, електронна адреса  
uapr.rda@meta.uа.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Арбузов Сергій Геннадійович, 24.03.1976 р.н., який зареєстрований           

за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок № 27-Б, квар-
тира   № 29, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необ-
хідно з’явитися 30.11.2018, 03.12.2018, 04.12.2018, 05.12.2018 о 10 годи-
ні 00 хвилин до прокурора відділу організації процесуального керівництва 
у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управлін-
ня правової допомоги та екстрадиції  Департаменту міжнародно-правового 
співробітництва Генеральної прокуратури України Ковіна Д. О. за адресою:  
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 806-Б, для участі у проведенні слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000000915 
від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 191 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шестопалова Лілія Валеріївна, 17.06.1981 р.н., яка зареєстрована за 

адресою: місто Київ, вул. Дружби Народів, 3/58, відповідно до вимог ст.ст. 
133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 30.11.2018, 03.12.2018, 
04.12.2018, 05.12.2018 о 10 годині 00 хвилин до прокурора відділу організа-
ції процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, 
спільних слідчих груп управління правової допомоги та екстрадиції  Депар-
таменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури 
України Ковіна Д. О. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 806-Б, 
для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 42015000000000915 від 18.05.2018 за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Колобов Юрій Володимирович, 08.04.1973 р.н., який проживає за адре-

сою: Київська область, Обухівський район, с. Романків, вул. Лісова, 131-Е,  
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 
30.11.2018, 03.12.2018 о 10 годині 00 хвилин до прокурора відділу організа-
ції процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, 
спільних слідчих груп управління правової допомоги та екстрадиції  Депар-
таменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури 
України Ковіна Д. О. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 806-Б, 
для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 42015000000000915 від 18.05.2018 за ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гримська Марта Ігорівна, 28.02.1983 р.н., яка зареєстрована за адресою: 

місто Київ, вул. Богомольця, 7/14 кв. 3, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України Вам необхідно з’явитися 30.11.2018, 03.12.2018 о 10 годині 00 
хвилин до прокурора відділу організації процесуального керівництва у пере-
йнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управління пра-
вової допомоги та екстрадиції  Департаменту міжнародно-правового співро-
бітництва Генеральної прокуратури України Ковіна Д. О. за адресою: м. Київ,                        
вул. Різницька, 13/15, каб. 806-Б, для участі у проведенні слідчих та про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 
18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 191 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Соркін Ігор В’ячеславович, 03.03.1967 р.н., який проживає за адресою:              

м. Київ, вул. Димитрова, 2-б, кв. 111,  відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України Вам необхідно з’явитися 30.11.2018, 03.12.2018 об 11 годи-
ні 00 хвилин до прокурора відділу організації процесуального керівництва 
у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управлін-
ня правової допомоги та екстрадиції  Департаменту міжнародно-правового 
співробітництва Генеральної прокуратури України Ковіна Д. О. за адресою:  
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 806-Б, для участі у проведенні слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000000915 
від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 191 КК України.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового про-
вадження викликає як обвинувачену Горбенко Олену Вікторівну, 02.07.1968 
року народження, зареєстровану за адресою: Луганська область, м. Золо-
те (4), вул. Красноармійська, 5/58, за матеріалами кримінального провадження  
№ 425/1770/17, 1-кп/425/68/18, на підставі обвинувального акта відносно Горбенко 
О.В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Горбенко О. В. необхідно прибути до підготовчого судового за-
сідання, яке відбудеться 20 грудня 2018 року о 16 год. 00 хв. у приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачена вважається повідомле-
ною про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої справу бу-
де розглянуто за її відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового проваджен-
ня викликає як обвинуваченого Гаврилішина Олексія Володимировича, 13.05.1976 року 
народження, зареєстрованого за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Мор-
ська, 62/14, за матеріалами кримінального провадження № 409/72/17, 1-кп/425/394/18, 
на підставі обвинувального акта відносно Гаврилішина О. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Гаврилішину О.В. необхідно прибути до підготовчого судового засі-
дання, яке відбудеться 11 грудня 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжанського 
міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шуміло Ігор Анатолійович, 11.12.1950 р.н., який проживає за адресою:              

м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, кв. 118,  відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України Вам необхідно з’явитися 30.11.2018, 03.12.2018 о 12 годи-
ні 00 хвилин до прокурора відділу організації процесуального керівництва 
у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управлін-
ня правової допомоги та екстрадиції  Департаменту міжнародно-правового 
співробітництва Генеральної прокуратури України Ковіна Д. О. за адресою: 
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 806-Б, для участі у проведенні слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000000915 
від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 191 КК України.

Суддею Октябрського районного суду м. Полтави Микитенком В. М., відпо-
відно до ухвали у справі №554/3229/17, здійснюється спеціальне судове про-
вадження, згідно глави 24-1, п. 20-1 Перехідних положень КПК України, за ма-
теріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за №42016171010000045, за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 4  
ст. 27 ч. 2 ст. 368-3, ч. 2 ст. 369-2 КК України, стосовно Вергелеса В. В., який пере-
ховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності та оголошений в міжнародний розшук.

У зв’язку із вказаним, Вергелес Василь Володимирович (23.05.1964 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: у м. Полтаві, вул. Короленка 17, кв. 9) викликаєть-
ся як обвинувачений у судове засідання, яке відбудеться 30.11.2018 року о 14 го-
дині 00 хвилин в Октябрському районному суді м.Полтави за адресою: м. Полта-
ва, вул.Навроцького, 5, каб. 48.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-

ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22015060000000004 від 10 лютого 2015 року (справа  
№ 1-кп/243/155/2018) за обвинуваченням Єфімова Тараса Олеговича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Єфімова Тараса Олего-
вича, не зареєстрованого на території України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 5 грудня 2018 року о 09 год. 00 хв. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до су-
ду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу 
про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 
12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Ткаченко Олексій Олександрович, 15.03.1971 р.н., який проживає за адре-

сою:  м. Київ, пр-т Григоренка, 28-В, кв. 30,  відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України Вам необхідно з’явитися 30.11.2018, 03.12.2018 о 12 годи-
ні 00 хвилин до прокурора відділу організації процесуального керівництва 
у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управлін-
ня правової допомоги та екстрадиції  Департаменту міжнародно-правового 
співробітництва Генеральної прокуратури України Ковіна Д. О. за адресою: 
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 806-Б, для участі у проведенні слідчих та 
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 
18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 
ст. 191 КК України.
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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

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 Березівського родовища (до відкладів В-16б3 включно) згідно 

зі спеціальним дозволом № 1979 від 10.09.99 року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим 
— газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природний, газ, розчинений у нафті, 
конденсат, нафта, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержав-
ного значення.

Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» 
АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси корисних копалин щодо Березівсько-
го родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільно-
го характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Адміністративно-територіально Березівське родовище розташовано в межах Краснокутського району 

Харківської області, в 20 км південно-західніше смт Краснокутськ. Найближчими населеними пунктами є: 
районний центр сел. Краснокутськ, села Любовка, Ковалівка, Березівка, безпосередньо село Колонтаїв. Ра-
йонний центр і села Любовка, Колонтаїв, Ковалівка з’єднані між собою шосейними дорогами, придатними 
для автомобільного сполучення у будь-яку пору року. Через склепінну частину родовища проходить асфаль-
товане шосе Колонтаїв-Коломак.

В економічному відношенні Березівське газоконденсатне родовище знаходиться в густонаселеній сіль-
ськогосподарській місцевості.

У географічному відношенні район робіт знаходиться в межах Придніпровської низовини. За характе-
ром рельєфу родовище можна розділити на дві частини: північно-західну (більша частина Західно-Березів-
ського склепіння) і південно-східну. 

Північно-західна частина площі родовища є хвилястою степовою рівниною, пологонахиленою з півно-
чі на південь. У південно-східному напрямку рівнина обривається крутим правим берегом р. Мерла. Берег 
зрізаний глибокими ярами та балками. Найвищі абсолютні відмітки родовища приурочені до степової рів-
нини і сягають (+) 202 м.

Більша частина Березівського родовища розташована у межах заплавної і трьох надзаплавних терас р. 
Мерла. Мінімальні відмітки на родовищі приурочені до заплави річки і не перевищують 100 м.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр 48,09 км2; родовище 
знаходиться в промисловій розробці).

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

пект — створення робочих місць, забезпечення потреб населення послугами підприємства. Вжиті природо-
охоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови 
життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Березівське підняття в регіональному тектонічному плані розташоване в центральній частині  Дніпров-
сько-Донецької западини і приурочене до смуги поєднання північної прибортової зони з осьовим грабеном 
на південній ділянці Охтирського заливоподібного заглиблення у масив північного борту між Лебединським 
та Богодухівським мисоподібними виступами фундаменту. Будова цієї частини западини досить складна й 
обумовлена інтенсивним проявом галокінезу та блокової тектоніки.

Поклади вуглеводнів Березівського родовища встановлені в верхньосерпуховському під’ярусі (горизонт 
С-5), верхньовізейському (горизонти В-14, В-16а1, В-16а2, В-16а3, В-16б, В-21-22а, В-21-22б), нижньовізей-
ському під’ярусах (горизонти В-26а, В-26б, В-26в) та в турнейських відкладах (горизонти Т-1а, Т-1б). Вияв-
лені продуктивні горизонти за особливостями  літофаціального типу розрізу мають чітке просторове розмі-
щення, контролюються непроникливими товщами і утворюють два нафтогазоносні комплекси: серпухов-
сько-верхньовізейський, нижньовізейсько-турнейський  загальною товщиною  понад 1 400 м (від 4 543 м 
до 5 962 м).

Дослідження ділянки проходили як продовження вивчення Котелевської структури. У 1961-1962 рр. на 
Котелевській площі проводили сейсмічні дослідження з метою картування глибоких горизонтів, за результа-
тами яких було вивчено будову підняття до глибини 4 000-5 000 м.

У 1974 році сейсмічні матеріали було переінтерпретовано й уточнено тематичними роботами. Ці роботи 
стали підставою для постановки на Котелевській структурі пошукових робіт на нафту і газ в глибокозаляга-
ючих нижньокам’яновугільних відкладах.

У липні 1974 року в склепінні Котелевського підняття було забурено свердловину № 14, а в жовтні 1976 
р. в ній з серпуховських відкладів перший промисловий приплив газу.

Відкриття Котелевського ГКР слугувало поштовхом для наступних геологорозвідувальних робіт на нафту 
і газ на Колонтаївській площі, яка охоплювала і Березівську ділянку.

У 1975 році на Західно-Березівському склепінні забурено параметричну св. № 485 проектною глибиною  
5 820 м з метою ув’язки сейсмічних і геологічних матеріалів та вивчення геологічної будови площі.

За даними оперативної інтерпретації було рекомендовано до випробування низку продуктивних плас-
тів. Цією свердловиною в 1979 році було відкрито Березівське родовище — під час дослідження в інтервалі  
4 635-4 646 м (горизонт С-5) на штуцері 14 мм одержано приплив газу дебітом 344 тис. м3/добу та конденса-
ту 192 м3/доба. Цього ж року родовище зачислене до Державного балансу України.

В грудні 1979 р. на Західно-Березівському склепінні забурена св. № 35 глибиною 5 850 м, а в листопаді 
1983 р. із пластів горизонту В-16а отриманий промисловий приплив газу.

У промислову розробку поклади серпуховських відкладів введено в 1982 р., а поклади газу верхньовізей-
ських відкладів у вересні 1988 р. введено в дослідно-промислову експлуатацію.

За час дії спеціального дозволу № 1979 на родовищі проводили активне розбурювання покладів гор.С-5 
та В-16 експлуатаційними свердловинами №№102, 112, 114, 119-124. Зараз у бурінні знаходяться свердло-
вини 125 та 139.

У 2011 р. ТОВ «Юсейс» в межах Березівського ГКР було виконано сейморозвідувальні роботи 3-D. Отри-
мані результати разом с результатами розбурювання покладів гор.С-5 та В-16 дозволили уточнити їх геоло-
го-промислову модель.

Наразі відбувається оцінка запасів вуглеводнів родовища по горизонтах В-16 та С-5 з наступним затвер-
дженням запасів у ДКЗ України.

Збір та підготовка вуглеводневої продукції свердловин східного та західного склепінь здійснюють окре-
мо: по західному склепінню – на Березівській установці комплексної підготовки газу (УКПГ), а продукцію 
свердловин східного склепіння подають на Східно-Березівську установку попередньої підготовки газу (УППГ) 
та на Степову УКПГ. 

 Збір газу на Березівській УКПГ здійснюють від експлуатаційних свердловин західного склепіння Бере-
зівського ГКР. 

На установці низькотемпературної сепарації зниження температури досягають за рахунок використання 
дросель-ефекту. Підготовка газу на Березівській УКПГ здійснюється на 3-х технологічних лініях: високона-
пірній (основній), замірній та низьконапірний. 

Підготовку газу та конденсату до подальшого транспортування здійснюють за схемою низькотемпера-
турної сепарації (НТС). 

Технологічний процес НТС призначений для відділення із газорідинного потоку конденсату і вологи під 
час зниження температури та підтримання в сепараторах тиску близького до тиску максимальної конден-
сації.

Експлуатаційні та дослідні свердловини обладнані фонтанними арматурами. Кожна свердловина облад-
нана приустьовою площадкою для обслуговування арматури, площадкою для установки агрегатів під час ре-
монтних робіт. Для продувки свердловини після ремонту передбачено  факельний амбар. До нього з пло-
щадки УКПГ також скидають газ при продувці шлейфів і аварійні скидання із запобіжних клапанів установ-
ки підготовки газу. 

Газ від експлуатаційних свердловин за індивідуальними шлейфами подають на вузол відключаючих при-
строїв. 

Для виключення гідратоутворення у потік газу перед регулюючими штуцерами впорскується інгібітор гі-
дратоутворення — метанол. 

Інгібіторопроводи від насосної інгібіторів ведуть до експлуатаційних свердловин. Інгібітор гідратоутво-
рення вводять по інгібіторопроводам в шлейфи. 

Опис технологічного процесу підготовки газу
Технологічна лінія №1 
Газоводоконденсатну суміш від низьконапірних свердловин по індивідуальних шлейфах подають до вуз-

ла входу свердловин і далі до сепаратору. Після очищення від вільних конденсату і води газ подають в за-
трубний простір теплообмінника. Після теплообмінника газ подають в сепаратор другого ступеня. Потім газ 
подається в трубний простір  наступного теплообмінника з якого через вузол заміру газу, подається між-
промисловим газопроводом Березівська УКПГ — Котелевська УСП для додаткової підготовки на Котелев-
ській УСП.

Технологічна лінія №2 
Газоводоконденсатну суміш від високонапірних свердловин по індивідуальних шлейфах подають до вуз-

ла входу свердловин і далі до сепараторів 1-го ступеня – вертикальний та горизонтальний, які працюють по-
слідовно. 

Технологією передбачено в зимовий період підігрівати вхідний газ в теплообміннику. Після відділення 
вільних конденсату і води, частково осушений газ подають для попереднього охолодження до трубного про-
стору рекуперативного теплообмінника, де охолоджують. Після теплообмінника газ подають на високу сто-
рону ежекторів  та  на  регулювальний  штуцер. За рахунок дросельефекту газ охолоджується і в  сепаратор 
другого ступеня для вилучення сконденсованої рідини. Перед входом на другий ступінь сепарації охолодже-
ний газ змішується з газом від ежекторів. Відсепарований газ подають в затрубний простір теплообмінника, 
де підігрівають. З нього газ з  через вузол заміру газу подають міжпромисловим  газопроводом  Березівка  –  
Опішня на ГС  Солоха для додаткової підготовки. 

Технологічна лінія №3 
Продукцію від свердловин по індивідуальних шлейфах подають до вузла входу свердловин. З нього га-

зоводоконденсану суміш подають в трьохфазний сепаратор. Після очищення від вільних конденсату і води 
газ з подають на вхід до сепаратору або на вхід теплообмінника. Вуглеводневий конденсат після сепаратора 
продувають в ємність підпірну і далі через прилад заміру подають в ємність-дегідратор. Газ вивітрювання з 
підпірної ємності подають на низький бік ежектора. 

Супутньо-пластова воду з сепаратора продувають через замірний пристрій в нафтовловлювач. 
Газліфтний газ 
Періодично газ з свердловин № 136, 200 та 201 використовують як газліфтний і подають на технологіч-

ну гребінку розподілу  газліфтного газу, де здійснюють замірювання за допомогою витратомірів та розпо-
діл подачі по інгібіторопроводах на устя свердловин №№  31, 108, 109, 131 та 112 з подальшою подачею в 
їх затрубний простір. 

Лінії руху рідин та газу вивітрювання конденсату 
Рідинна фаза (нестабільний конденсат і супутньо-пластова вода), яку відсепаровують у сепараторах, по-

дають у розділювач рідини першого ступеня. Рідинну фазу, яку відсепаровують в сепараторах, подають в 
розділювач рідини другого ступеня. Нестабільний конденсат з розділювачів подають в ємність-дегідратор, а 
далі подають в підпірну ємність.

Під час роботи за закритою схемою збору конденсату вуглеводневий конденсат після ємності-дегідратор 
подають насосом через замірний прилад до конденсатопроводу на Машівську УПК. 

Під час роботи за відкритою схемою збору конденсату вуглеводневий конденсат з ємності-дегідратора 
надходить до ємності зберігання. Для відвантаження до автоцистерн вуглеводневий конденсат надходить на 
вхід насосів, після чого його подають через вузол обліку на наливний стояк. За необхідності прийому вуг-
леводневого конденсату з автоцистерни, його перекачують насосами до резервуарного парку конденсату. 

Супутньо-пластову воду з розділювачів та ємності-дегідратор подають до нафтовловлювача. Газ виві-
трювання конденсату подають на низьку сторону ежектора або на сепаратор власних потреб. 

Під час експлуатації родовища задіяно установку повернення супутньо-пластової води в пласт (УПСПВП), 
яку призначено для утилізації супутньо-пластової води, що відділяється з пластового продукту видобувних 
свердловин. Утилізацію здійснюють шляхом повернення насосом відстояної та відфільтрованої води назад 
у пласт. 

Безнапірний дренаж у насосних подачі інгібіторів, перекачки  конденсату, на складі конденсату та на 
майданчику технологічних ємностей виводять до існуючих підземних ємностей на відповідних майданчиках. 

Відсепарований газ з Березівської УКПГ подають до пункту заміру газу і далі по двох трубопроводах по-
дають до газопроводу  «Березівка – Опішня» діаметром 530 x 7 мм довжиною 27,3 км та на Котелевську УСП 
для компримування та подачі на Опішнянську УКПГ. 

Схема підготовки вуглеводневої продукції свердловин східного склепіння 
Вуглеводневу продукцію від групи свердловин східного склепіння по шлейфах подають на Східно-Бере-

зівську УППГ і далі на Степову УКПГ для подальшої підготовки, при цьому вуглеводневу продукцію свердло-
вин можна подавати як на Східно-Березівську УППГ, так і на Степову УКПГ (залежно  від режиму).  

Подача сирого природного газу із свердловин Східного склепіння Березівського ГКР до УППГ здійсню-
ється по індивідуальних шлейфах Ø 114х14мм. Високонапірний газ від шлейфів свердловин по колекто-
ру подається на вузол підготовки газу. На шлейфах після розподільної гребінки встановлена відключаю-
ча арматура. 

Газ зі свердловин подають на УППГ в сепаратор і далі після попередньої підготовки на УКПГ «Степова» 
для подальшої підготовки. Також слід відмітити, що газ високонапріних свердловин 135 та 205 частково мо-
же бути періодично використаний як газліфтний. 

Під час здійснення газліфту з метою видалення конденсату з вибоїв газ із цих свердловин через вузол 
вхідних ниток подають на вхід сепаратора. Далі осушений газ після технологічного заміру витратоміром по-
дають через трубопроводи до міжтрубного простору експлуатаційних свердловин покладу горизонту С-5. 

Конденсат із сепараторів подають на розділювач, звідки подають на УКПГ  «Степова» за закритою схе-
мою. 

Технологічною схемою також передбачено подачу доінгібіторопроводу пускового газу. Після встанов-
лення на усті необхідного протитиску пусковий газ поступово замінюється на робочий газ і свердловини гор. 
С-5 виводять на робочий режим. Технологічна схема передбачає технологічні дослідження кожної із сверд-
ловин через спеціальну дослідну лінію з виміром витрат газу, конденсату та води. 

Відсепарований газ з Східно-Березівської УППГ подають на Степову УКПГ по трубопроводу для подаль-
шої підготовки на установці комплексної підготовки газу (УКПГ) за схемою низькотемпературної сепара-
ції (НТС). 

Підготовку газу на Степовій УКПГ проводять по 4-х технологічних лініях: високонапірній, низьконапірній, 
комерційній та лінії з використанням МТДА. 

На лінії з використанням МТДА відсепарований газ подають на вхід турбіни МТДА. У  процесі адіабатич-
ного розширення газу температура газу знижується. Для попередження гідратоутворення в потік газу перед 
теплообмінником та турбіною МТДА подають метанол. Потік газу після турбіни МТДА та газ вивітрювання з 
розділювача подають до сепаратора другого ступеня, де відбувається відокремлення рідини з газу. З сепара-
тора осушений газ подають в міжрубний простір теплообмінника, де газ  нагрівається теплим вхідним газом 
після сепаратора і подають на вхід компресора МТДА. У компресорі МТДА газ дотискається до відповідного 
тиску. При цьому його температура підвищується. Підготовлений  шляхом низькотемпературної сепарації газ 
об’єднується з газом високо- та низьконапірної ліній і подається в магістральний газопровід. 

Щодо підготовки газа на інших лініях, то вони технологічно близькі до підготовки газа на відповідних лі-
ніях Березівської УКПГ.

Відсепарований газ з Степової УКПГ подають у газопровід «Шебелинка-Полтава-Київ» (в літній період) та 
«Степова УКПГ-Богодухів» (в зимовий період). 

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності встановлюють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтернативами: топографо-геоде-
зичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством, з метою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, а також забезпечення 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 діяльністю, що супроводжується значними виді-

леннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути 
на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів, очікуваний вплив характери-
зують як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в 
грошовому еквіваленті, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди в атмосферне повітря окремих 
забруднювальних речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу 
України). 

Водне середовище: На території ділянки, яку надають у користування надрами, знаходиться річки Мер-
ла, Ковалівка з невеличкими притоками. Передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режиму обмежень 
ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організацій-
но-технічних та природоохоронних заходів — вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних робіт. Вплив планованої ді-
яльності на ґрунт за звичайного режиму експлуатації мінімальний, і може бути помітним у разі порушення 
технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного керування діяльністю, забезпечен-
ням безпечного поводження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-
фізичних та інших властивостей ґрунтів.

Природно-заповідний фонд Згідно зі ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» «на 
землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного або історико-культурного призначення 
заборонено будь-яку діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та 
історико-культурних комплексів та об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням».

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, міні-

мальні або відсутні; передбачені дії, направлені на зменшення можливих ризиків щодо порушення природ-
ного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмосфер-
не повітря.

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місце-
ву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планової діяльності є вагомим вне-
ском 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 архітектури, іс-
торії 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 від-
ходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-
рою їхнього утворення у порядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт 
і частину статті 3 Закону України  «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність належить до дру-
гої  категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть впливати на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону 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 зазна-
ти значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля: 

відповідно до вимог ст. 6 Закону України  «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 
року, до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик планованої діяльності;
- опис поточного стану і факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря,
поверхневі і підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище;
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уникнення, зменшення усунення 

значного негативного впливу на довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;
- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських обговорень.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості: 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає 

оцінці впливу на довкілля згідно з Законом України  «Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) 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 обго-
ворення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля пла-

нованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяль-
ності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отри-
мання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робо-
чих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського об-
говорення на стадії звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громад-
ського обговорення.

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

Надаючи такі зауваження і пропозиції, слід вказати унікальний реєстраційний номер справи про оцін-
ку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду зауважень і пропо-
зицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості їх буде розміщено у Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхньо-
го отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду на оброб-
ку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропози-
ції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включаєть-
ся до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл № 1979 від 10.09.99 року на користування надрами з метою видобування вуглеводнів  Березівського 
родовища (до відкладів В-16б3 включно) (зі змінами), що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 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 відділу оцінки впливу на довкілля Мін-

природи України

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

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 Битків-Бабченського родовища (Глибинна, 

Бабченська, Майданська складки) згідно зі спеціальним дозволом № 2425 від 05.04.2001 
року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, конденсат, нафта, газ, розчинений 
у нафті, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержав-
ного значення.

Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгаз-
видобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси корисних копалин що-
до Битків-Бабченського родовища (Глибинна, Бабченська, Майданська складки) обліко-
вують на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільно-
го характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Адміністративно-територіально Битків-Бабченське нафтогазоконденсатне родовище 

розташовано межах Надвірнянського і Богородчанського районів Івано-Франківської об-
ласті в 45 км на південний захід від м. Івано-Франківськ. 

Найближчі до родовища населені пункти: Марково, Бабче, Битків, Пасічна, Делятин  
тощо.

В орографічному відношенні родовище розташовано на південно-східному схилі Укра-
їнських Карпат, який представляє собою гористу місцевість, розчленовану численними 
долинами річок та струмків: р. Манявка, Бистриця Надвірнянська, Любитня та інші. Усі 
річки та потоки доступні для руху транспорту вбрід.

Характерною рисою рельєфу є лінійна видовженість гірських хребтів.
Головними транспортними магістралями є шосе Львів — Надвірна — Делятин — Ра-

хів, та залізнична гілка Львів-Яремче. Усі пробурені свердловини на родовищі зв’язані між 
собою гравійними та польовими дорогами.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки надр  
87,7 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці)

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

ни. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення потреб населення по-
слугами підприємства. Вжиті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залиш-
ковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого насе-
лення та його здоров’я.

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

Битків-Бабченське нафтогазоконденсатне родовище розташоване в південно-східній 
частині Внутрішньої зони Передкарпатського прогину на території Надвірнянського райо-
ну Івано-Франківської області.

У геологічному плані родовище (Битківська ділянка) знаходиться в палеогенових від-
кладах складки «Глибинна» Битківської антикліналі Внутрішньої зони Передкарпатсько-
го прогину й об’єднує нафтовий поклад в олігоценових та газоконденсатний в палеоцен-
еоценових відкладах. Майданська та Бабченська антикліналі I ярусу складок, що іденти-
фікуються як Бабченське родовище (Бабченська ділянка), є північно-східною частиною 
Битків-Бабченського нафтогазоконденсатного родовища. Колектори продуктивного роз-
різу характеризуються неоднорідністю за розрізом і площею та низькими ємнісно-філь-
траційними властивостями.

Еоценовий газоконденсатний поклад Глибинної складки Битків-Бабченського нафто-
газоконденсатного родовища є найбільшим за запасами газу та конденсату в Західному 
нафтогазоконденсатному регіоні. Початкові запаси газу підраховані МЗПТ в даній робо-
ті становлять 45,522 млрд м3, початкові запаси конденсату — 2822 тис. т. Скупчення га-
зу приурочені до палеоцен-еоценових відкладів складки Глибинна. Середня глибина за-
лягання покладу становить 2320 м. Продуктивні відклади характеризують неоднорідною 
будовою, тріщинуватістю та низькими колекторськими властивостями.

Еоценовий газоконденсатний поклад відкрито у 1958 р., введено в розробку у 1962 р. 
На початковому етапі розробки родовища поклад розробляли в умовах водонапірно-

го режиму. Через неоднорідну будову та нерівномірне дренування продуктивних відкла-
дів просування пластових вод у поклад носить вибірковий характер. 

За період розробки родовища (Битківська ділянка) з 63 свердловин, пробурених в 
межах газоносної частини, ліквідовано з технічних причин 3 свердловини, 2 свердлови-
ни ліквідовано через геологічні причини. Обводнилося 37 свердловин, з них 25 свердло-
вин ліквідовано, частина з них передана НГВУ «Надвірнанафтогаз» для розробки вище-
залягаючих нафтових покладів, 7 свердловин переведено в контрольні (спостережні), 4 
свердловини простоюють в очікуванні ліквідації, 2 свердловини використовують для за-
качування (утилізації) супутніх пластових вод.

У продукції всіх свердловин є пластова вода.
Бабченське родовище (ділянка) відкрито в 1964 р., введено в розробку в 1966 р. 
На менілітові відклади Бабченського НГКР пробурено 13 свердловин. З них 2 сверд-

ловини потрапили до непродуктивної частиниБабченської складки і ліквідовані з гео-
логічних причин, одну свердловину ліквідовано з технічних причин, одну з геологічних 
(св. 488-Ббч), шість свердловин знаходяться в нафтовому фонді (з них одна знаходиться 
в консервації), три діючі експлуатаційні (св. 2, 496, 497-Ббч), що видобувають газ.

Станом на 01.11.2018 р. загальний видобуток з родовища склав: 983,8 млн м3 газу, 
5,56 тис. т конденсату, та 6,6 тис. т нафти (супутний нафтовий газ з початку розробки —  
73,6 млн м3).

На 01.01.2018 р. у діючому експлуатаційному фонді знаходяться 19 (Битківська ділян-
ка), 3 (Бабченська ділянка) та 5 нафтових (Майданська складка) свердловин, 3 свердло-
вини знаходяться в консервації (2 з них в нафтовому фонді), 4 очікують на ліквідацію, 7 
контрольних та спостережних і 2 для закачування СПВ. Дебіти свердловин становлять від 
1 тис. м3/д до 45 тис. м3/д, нафтових 0,1-0,3 т/д, робочі тиски 0,59-4,22 МПа, поточний 
пластовий тиск в еоценовому газоконденсатному покладі становить 4,26 МПа. Добовий 
відбір газу з родовища складав на 01.01.2014 р. 385,4 тис. м3. За 2013 рік з родовища бу-
ло видобуто 140,596 млн м3 газу 580,784 т конденсату та 283,777 т нафти.

У процесі розробки Битківського-Бабченського НГКР в межах продуктивних горизон-
тів виділені та сформовані такі експлуатаційні об’єкти (9 газоконденсатних та 3 нафто-
вих):

- Старунський блок (св. 492-Ббч);
- Бабченський блок, східна ділянка (св. 483-Бт і 619-Бт);
- Бабченський блок, західна ділянка (св. 10-Ббч);
- Битківський блок (св.20-Бт, 33-Бт, 453-Бт, 476-Бт);
- Пасічнянський блок, ділянка св. 482-Бт;
-Пасічнянський та Любіжнянський блоки (св. 3-Бт, 8-Бт, 28-Бт, 31-Бт, 36-Бт, 37-Бт, 40-

Бт, 42-Бт, 45-Бт, 304-Бт);
- Майданська складка, Марківський блок, ділянка св. 2-Ббч; 
- Бабченська складка, Бабченський блок, ділянка св. 496-Ббч; 
- Бабченська складка, Старунський блок, ділянка св. 497-Ббч;
- нафтовий поклад менілітових відкладів Марківського блоку (св. 6-Ббч, 23-ЯК);
- нафтовий поклад менілітових відкладів Солотвинського блоку (св. 3-Ббч);
- нафтовий поклад менілітових відкладів Люблинецького блоку (св. 4-Ббч, 7-Ббч).
Подальшу розробку нафтових покладів Майданської складки Бабченської ділянки 

пропонують здійснювати одним (базовим) варіантом існуючим фондом свердловин на 
виснаження.

Наразі розробку родовища ведуть згідно з проектним документом «Уточнення показ-
ників розробки Битків-Бабченського НГКР Львівського відділення ВНГ та ГК ГПУ «Полта-
вагазвидобування», 2012 р.».

Станом на 01.01.2018 р. видобування газу на Битків-Бабченському газоконденсатно-
му родовищі здійснюється 22 експлуатаційними свердловинами, які розробляють про-
дуктивні горизонти еоценових  відкладів Глибинної складки  та поклади в менілітовій  
світі олігоцену. Газ із свердловин подають на УППГ-1, УППГ(ГРС)-2, УППГ-3, УПГ(ГРС)-
Маркова, ПГРС(УППГ-5)-Пасічна, де проходить підготовка, заміри індивідуально щодо 
свердловин та загальні заміри і надходить до системи газопроводів ВАТ «Івано-Фран-
ківськгаз», в систему магістральних газопроводів УМГ «Прикарпаттрансгаз». 

До установок підготовки газу підключено також дві поглинаючі свердловини (25,485-
Бт), дві п’єзометричні (11,25-Бт), три спостережні (13,15, 473-Бт)  і три свердловини, які 
очікують ліквідації (385,435,464-Бт). 

Схемою облаштування родовища передбачено індивідуальний збір газу від кожної 
свердловини на УППГ, індивідуальне очищення газу на І ст. сепарації і групове – на ІІ сепа-
рації. За період розробки частина свердловин обводнилася. У зв’язку зі зменшенням кіль-
кості свердловин і дебітів газу об’єднано технологічні лінії свердловин.

УППГ-1 розташована в с. Пасічна Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. Від-
даль від населеного пункту до УППГ становить 206 м. 

УППГ-2 розташована неподалік с. Бабче Богородчанського р-ну Івано-Франківської 
обл. Віддаль від населеного пункту до УППГ становить 0,57 км. УППГ-3 розташована не-
подалік с. Битків Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. Віддаль від населеного 
пункту до УППГ становить 258 м. ПГРС (УППГ-5) розташована в с. Пнів Надвірнянського 
р-ну Івано-Франківської обл. Віддаль до найближчих населених будівель від ПГРС стано-
вить 360 м. УППГ-1,-2,-3,-5 введено в експлуатацію в 1965 році.

УПГ(ГРС)-Маркова розташована неподалік с. Маркова Богородчанського р-ну Івано-
Франківської обл. Віддаль від населеного пункту до УПГ(ГРС)-Маркова становить 950 м. 
УПГ введено в експлуатацію після реконструкції в 2009 році. 
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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

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 Наріжнянського родовища згід-

но зі спеціальним дозволом № 5009 від 03.09.2009 року. 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце-

ва продукція — підготовлений до споживання газ природний, конденсат, 
нафта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, 
бутани — корисні копалини загальнодержавного значення. 

Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія  
ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси корис-
них копалин щодо Наріжнянського родовища обліковують на Державно-
му балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного ха-
рактеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище розташоване на території 
Валківського району Харківської області на відстані 11 км на північний за-
хід від м. Валки. Найближчі населені пункти села  Новий  Мерчик,  Журав-
лі,  Війтенки,  Ков’яги, Трохимівка, Мізяки, які зв’язані з м. Валки ґрунто-
вими та асфальтованими дорогами. У 10  км в південно-східному напрям-
ку від родовища проходить автотраса Харків — Київ. Найближчі залізнич-
ні станції Ков’яги та Огульці знаходяться 5 (в на південний захід) та 6 км 
(на південний схід) відповідно від площі родовища. У 35 км на північний 
схід розташоване м. Харків.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
родовища 7,1 км2; площа 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. Вжиті 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 планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

У тектонічному відношенні родовище приурочене до північної бортової 
зони Дніпровсько-Донецької западини (ДДз). Район характеризується мо-
ноклінальним зануренням осадового комплексу порід крейди, юри, тріасу 
та пермі у напрямку до центральної частини западини, під якими поховані 
структурні форми кам’яновугільних відкладів. 

Наріжнянське родовище відкрито у 1984 році. 
Промислову газоносність встановлено в покладах горизонтів Б-10н-

11а-11б, Б-12б, С-4а2, С-4б, С-5а, С-5б, С-7а’.
На обліку в Держбалансі України обліковують запаси газу в об’ємі  

1050 млн м3 (по кодах класів 111+121+221), конденсату в кількості 44 тис.т 
(по кодах класів 111+221) та нафти в кількості 121 тис.т (по кодах класів 
111+121+221).

Розробку родовища здійснюють згідно з проектними рішеннями вико-
наної в 2014 р. НДР «Уточнений проект розробки газоконденсатних покла-
дів Наріжнянського НГКР».

Продуктивні поклади Наріжнянського родовища станом на вересень  
2016 р. розробляють 7 газових свердловини (1, 21, 33, 34, 35, 37, 50) та 1 
нафтова свердловина (38). Свердловини 50 та 38 перебувають в капіталь-
ному ремонті.

Запаси газу покладів Наріжнянського родовища оцінено об’ємним ме-
тодом становлять — 1109 млн м3  та уточнені методом падіння пластового 
тиску по покладах горизонтів Б-10н-11а-11б (блок св.1), Б-12б (блок св.1), 
С-4б, С-4а4 (блок св. 1), С-7а’ (блок св.1) — 358 млн м3.

Станом на 01.10.2016 р. з Наріжнянського НГКР видобуто 630,7 млн м3 
газу (видобуток розчиненого газу 10,38 млн м3), 22,4 тис. т конденсату, 
15,8 тис. т нафти та 54,4 тис. м3 води. Підготовку нафти обмежують дво-
ма ступенями дегазації в сепараторі СН-1 та кінцевій сепараційній уста-
новці КСУ. 

Розробка Наріжнянського родовища включає комплекс технологічних 
процесів із єдиним безперервним циклом експлуатації.

Процес видобутку та підготовки вуглеводнів включає системи та 
об’єкти: газоконденсатні та нафтові поклади; газоконденсатні свердлови-
ни; газо- та нафтозбірні мережі (шлейфи від свердловин); установку по-
передньої підготовки газу; систему транспорту газу (газопроводи); систе-
му електропостачання; систему водопостачання; систему захисту техноло-
гічного обладнання та газопроводів від корозії. 

УППГ Наріжнянського НГКР знаходиться біля с. Войтенки Валківського 
району Харківської області. УППГ введено в експлуатацію в 2000 р. 

Технологічною схемою підготовки газу передбачено відділення рідини 
шляхом одноступеневої сепарації на одній технологічні лінії. Є можливість 
індивідуального замірювання продуктивності кожної свердловини щодо 
газу та рідини.

Очищений природний газ по газопроводу Ø 114 мм подають на ДКС та 
УКПГ-2 Юліївського НГКР, а конденсат вивозять автоцистернами до парку 
зберігання на ПЗН-1 Юліївського НГКР.

Охорона надр і навколишнього середовища, а також забезпечення еко-
логічної безпеки на всіх етапах промислового освоєння родовища є одни-
ми з основних принципів АТ «Укргазвидобування» під час розробки ро-
довищ. 

Заходи з охорони навколишнього середовища у процесі проведення 
експлуатації родовища повинні бути спрямовані на попередження забруд-
нення поверхні землі, поверхневих і підземних вод, атмосферного басей-
ну нафтогазопродуктами, промисловими стічними водами, хімреагента-
ми, а також раціональне використання земель і прісних вод.

З метою недопущення негативних екологічних наслідків під час видо-
бування вуглеводнів будуть використані сучасні інноваційні екологічно на-
дійні технології, які можуть бути залучені під часвидобуванні вуглеводнів 
з метою підвищення коефіцієнта їхнього вилучення із продуктивних гори-
зонтів родовища, включають в себе методи дії на пласт та на свердловину.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернатива-
ми: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюються 
згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуть у необхідно-
му обсязі, згідно з чинним законодавством, з метою забезпечення раціо-
нального використання природних ресурсів, а також забезпечення вико-
нання охоронних відновлюваних, захисних і 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 діяльністю, що 

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних захо-
дів, очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж 
за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошово-
му еквіваленті, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди в атмос-
ферне повітря окремих забруднювальних речовин стаціонарними джере-
лами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до во-
дороздільного плато річок Мерчик і Коломак (передбачено вжиття захо-
дів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); за штатного режиму ді-
яльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених орга-
нізаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив характеризують 
як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних 
та інших властивостей ґрунтів).Можливим джерелом забруднення можуть 
стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матері-
алами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізації 
ризиків досягають шляхом ретельного керування діяльністю, забезпечен-
ням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища відсутні об’єкти при-
родно-заповідного фонду. Товариство дотримуватиметься вимог чинно-
го законодавства України (передбачено дотримання вимог та обмежень 
відповідно до Закону України «Про об’єкти природно-заповідного фон-
ду України»).

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

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

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та 
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 ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситу-
ацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою 
їхнього утворення у порядку до вимог чинних 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 другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

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

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

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

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

Надаючи такі зауваження і пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості їх буде розміщено в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох ро-
бочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження та про-
позиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їхніх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцін-
ки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати част-
ково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальну інформацію про це включають 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 на користування надрами з метою видобування вуг-
леводнів Наріжнянського родовища, зі змінами, що видає Держгеонадра 
України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: 
відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ре-
сурсів 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.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: екологічні та 
інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтернативами: то-
пографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші 
вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством, з 
метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпе-
чення вжиття 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 діяльністю, що супроводжуєть-

ся значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речо-
вин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів, очікуваний 
вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднювальних ре-
човин в атмосферу, визначений в грошовому еквіваленті, розраховують згідно зі ставкою 
податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднювальних речовин стаціонарни-
ми джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режиму обме-
жень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням впровадження 
передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив характери-
зують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних робіт. 
Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуатації – мінімальний, 
і може бути помітним в разі порушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків дося-
гають шляхом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження 
з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних 
та інших властивостей ґрунтів.

Природно-заповідний фонд: Згідно зі ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний 
фонд України» «на землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 
або історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно 
впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комп-
лексів та об’єктів чи перешкоджає їхньому використанню за цільовим призначенням».

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинно-

го покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих 
ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речо-
вин в атмосферне повітря.

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): має позитивний аспект (позитив-
ний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впроваджен-
ня планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і еко-
номіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушен-
ня навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил 
експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекре-
ації, 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» (у разі виникнення аварійних ситуацій кількісний та якісний склад 
відходів визначають на місцях, за мірою їхнього утворення у порядку до вимог чинних за-
конодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності й 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля»):  планована діяльність належить до другої категорії видів планованої ді-
яльності та об’єктів, які можуть впливати на довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля згідно зі 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 пе-
релік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впли-
ву (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

відповідно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкілля буде включено з достатньою 
деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик планованої діяльності;
- опис поточного стану і факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря,
поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне середовище;
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уникнення, 

зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому числі (за можли-
вості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадського обговорення.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громад-

ськості: 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може значно впливати на довкілля 

і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впли-
ву на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-

кової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впли-

ву на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопусти-
мість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на 
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості громадськос-
ті для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а та-
кож на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання зві-
ту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом що-
найменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зау-
важення і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громад-
ських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено уоголошенні про початок громадського об-
говорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що під-
лягає 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 по-
відомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні та пропозиції, слід зазначити унікальний реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцін-
ки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання таких 
зауважень і пропозицій громадськості їх буде розміщено в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня 
їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвід-
чують згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підго-
товки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати част-
ково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у про-
цесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це вклю-
чають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності 

будеспеціальний дозвіл від 05.04.2001 року № 2425 на користування надрами з метою ви-
добування вуглеводнів Битків-Бабченського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, необхідно 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 відділу оцінки впливу на 

довкілля Мінприроди України.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська -5 -10 -1 -6
Житомирська -5 -10 -1 -6
Чернігівська -6 -11 -2 -7
Сумська -6 -11 -2 -7
Закарпатська -1 -6 -2 3
Рівненська -5 -10 -1 -6
Львівська -5 -10 -1 -6
Івано-Франківська -6 -11 -2 -7
Волинська -5 -10 -1 -6
Хмельницька -5 -10 -1 -6
Чернівецька -4 -9 -1 -6
Тернопільська -5 -10 -1 -6
Вінницька -5 -10 -1 -6

Oбласть Нiч День

Черкаська -5 -10 -1 -6
Кіровоградська -4 -9 -1 -6
Полтавська -5 -10 -2 -7
Дніпропетровська -3 -8 0 -5
Одеська 0 -5 2 -3
Миколаївська -1 -6 2 -3
Херсонська 0 -5 2 -3
Запорізька 0 -5 2 -3
Харківська -4 -9 -2 -7
Донецька 0 -5 2 -3
Луганська -1 -6 -1 -6
Крим +1 +6 +1 +6
Київ -5 -7 -3 -5
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На Донеччині покарали 
ретрансляторів 
російської пропаганди 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА. Національна рада з питань телеба-
чення і радіомовлення призначила штраф двом провайдерам 
програмної послуги з Костянтинівки, які у кабельних мережах 
ретранслювали канали сусідньої держави-агресора, заборо-
нені чи обмежені для ретрансляції на території України. Згідно 
із законодавством, обсяг штрафів для порушників становить 
25% суми ліцензійного збору. 

Моніторинг телерадіомовлення в зоні проведення операції 
Об’єднаних сил триває, а тутешні жителі дедалі частіше на-
рікають на наявність російських каналів у населених пунктах 
прифронтової Донеччини. Приміром, у місті Торецьку пасажи-
ри маршруток під час поїздок змушені слухати в салонах радіо-
передачі з окупованого проросійськими незаконними збройни-
ми формуваннями Донецька, які вмикають водії. Місцеві акти-
вісти вже підготували звернення до власників компаній-пере-
візників і транспортного відділу Торецької військово-цивільної 
адміністрації з пропозицією внести зміни в угоду про переве-
зення, тобто заборонити транслювати «голоси ДНР» у громад-
ському транспорті. 

Як відомо, навесні цього року вздовж лінії розмежування на 
Донбасі було встановлено спеціальні радіопередавачі, здатні 
блокувати російські пропагандистські канали, проте загалом 
проблему, на жаль, поки що не розв’язано. 

У зв’язку з передплатною кампанією на наступний 
рік наші читачі дедалі частіше запитують: яким буде 
«Урядовий кур’єр» 2019-го? Це буде газета чи офіцій-
ний бюлетень? Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 
2019 році й у майбутньому виходитиме як газета, а 
не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесен-
ня змін до деяких законів України щодо забезпечен-
ня офіційної публікації законів України та інших норма-
тивно-правових актів», який набув чинності 21 жовтня цього року. 

Тож наше видання буде і надалі щоденним загальнодержавним дру-
кованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

«Сатирикон»: 
світ розуміє без слів…
НАЙВИЩА ПРОБА. У Києві гостює міжнародний художній проект, 
який реалізують у центрі культури польського міста Легниці

Оксана ГОЛОВКО, 
Володимир ЗАЇКА (фото), 

«Урядовий кур’єр»

Один із найзрозумілі-
ших засобів спілкуван-

ня — сатира. Вона віддзер-
калює дійсність і сприяє 
порозумінню, змушує за-
мислюватися над очевид-
ним і майже не має табу. 

1977 року житель поль-
ського міста Легниця Ан-
дрій Томялойч та вроцла-
вець Роберт Шецувка ста-
ли батьками одного з най-
відоміших нині фестива-
лів для шанувальників 
гостро¤ти. Відтоді відбувся 
вже 41 конкурс майстрів 
гострого олівця. А про пре-
стиж і визнання свідчать 
відзнака Гран-прі, вруче-
на американським журна-
лом Witty World, а також 
максимальний бал «5 зі-
рок», присуджений Між-
народною федерацією ор-
ганізацій малювання. 

І хоч спершу «Сатири-
кон» мав місцевий харак-
тер — це була виставка ма-
люнків спільноти Вроцла-
ва, та вже 1978-го її було 
перетворено на загально-
національну конкурсну ви-
ставку сатиричних малюн-
ків. Старовинна мальовни-
ча Легниця була першим 
і протягом багатьох ро-
ків єдиним місцем зустрі-
чі творців польської сати-
ри, але з роками «Сатири-
кон» збагатив програму і 
розширив формулу. Вста-
новилися тісні контакти 
з багатьма художниками, 
мистецтвознавцями та ор-
ганізаторами фестивалів 
із-за кордону. Нині це від-
критий конкурс для живо-
писців, графіків, художни-
ків, скульпторів, плакатис-
тів та фотографів. Щорічно 
до оргкомітету надходять 
тисячі робіт кількох сотень 
авторів з десятків країн. 

Легницький «Сатирикон» 
— це велика колекція тво-
рів, подарована авторами з 
Польщі, Європи, Азії, Аме-
рики та Австралії. Вона на-
лічує понад 25 тисяч робіт. 
За 41 рік організаторам вда-
лося зібрати найвідоміших 
творців галузі навколо сво-
го заходу, здобути величез-
ну кількість прихильників, 
журі, спонсорів та мецена-
тів, перетворити своє діти-
ще на захід, відкритий для 
різних ідей і здатний задо-
вольнити всі очікування. 

До речі, журі щорічно-
го конкурсу зазвичай скла-
дається з восьми фахівців, 
щораз інших. Нещодавно 
обирати найкращих випа-
ла нагода й Костянтинові 
Казанчеву, знаному укра-
їнському майстрові олів-
ця, лауреатові міжнарод-
них конкурсів, незмінному 

голові правління вітчизня-
ної Асоціації карикатурис-
тів. Саме тоді й народила-
ся ідея запросити «Сатири-
кон» з виставкою до Києва, 
розповів Костянтин Казан-
чев «Урядовому кур’єрові».

На столичній виставці, 
яку до 28 листопада експо-
нують у мистецькому цен-
трі «Шоколадний будино к», 
представлено 160 робіт. За 
словами одного з натхненни-
ків і організаторів дирек тора 
центру культури м. Легниця 
Гжегожа Щепаняка, кож-
ну мандрівну експозицію 
споряджають з урахуван-
ням місцевих особливостей. 
Тож і Києву, крім робіт-пе-
реможців різних років, по-
казують більше малюнків 
українських авторів. 

У розмові з нами Гжегож 
Щепаняк висловив дум-
ку, що фестиваль входить 
у першу десятку заходів, 
покликаних стояти на сто-
рожі того, щоб людство не 
перестало сміятися, зокре-
ма й над собою. Та на дум-
ку українських колег, це 
досить скромна оцінка. Бо 
місце «Сатирикону» гаран-
товано в першій світовій 
п’ятірці, і вже, напевне, ніх-
то не сперечатиметься що-
до європейської вершини. 

Міжнародний художній 
проект, який мандрує сві-
том, уже був в Україні — 
2008 року виставку зі 100 
робіт експонували у Дро-
гобичі на Львівщині, адже 
Легниця і Дрогобич — міс-
та-побратими. 

А ще в «Сатирикону» є 
добра традиція: кожну екс-
позицію готують так, щоб 
подарувати її країні, в якій 
експонують. Тож і ці 160 ро-
біт по завершенні виставки 
мають шанс ще помандру-
вати українськими містами. 

Гжегож 
Щепаняк 

(з гітарою) 
і Костянтин 
Казанчев: 

«Сатирикон»  
у Києві — 

місія 
здійснена!

Мілета Мілорадовіч (Сербія). 
«Сатирикон» 1999 р., 

срібна медаль

Володимир Казаневський (Україна). 
«Сатирикон» 2003 р., відзнака

Юрій Кособукін (Україна). 
«Сатирикон» 1996 р., 
золота медаль


