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

Пенсії перерахують 
автоматично   

СОЦПОЛІТИКА. Пенсійна система працює стабільно, і після 
ухвалення державного бюджету на 2019 рік фахівці готують тех-
нічні умови для першого в історії автоматичного перерахунку пен-
сій: для військових пенсіонерів — з 1 січня, а для інших категорій 
громадян — з 1 березня. Про це йшлося під час наради Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана з міністром соціальної політики 
Андрієм Ревою та головою Пенсійного фонду Євгеном Капінусом. 
Уся робота триває з випередженням графіка, без збоїв і за чітким 
планом. Ситуація повністю контрольована, у плановому порядку 
вирішується більшість питань, запевняє департамент інформації 
та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. «У нас є три 
етапи: з 1 грудня — підвищення мінімальної пенсії, з 1 січня — пе-
рерахунок пенсій військовим пенсіонерам, з 1 березня — авто-
матичний перерахунок пенсій іншим категоріям. Система має бу-
ти готова, — доручив Володимир Гройсман. — Прошу забезпечу-
вати й далі ритмічну роботу пенсійної системи і всіх регіональних 
управлінь Пенсійного фонду, щоб і в регіонах усе було стабільно».

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

48,144 млн грн
залучило до держбюджету Міністерство 

фінансів на плановому аукціоні  
з розміщення облігацій внутрішньої 

державної позики

«Усі державні 
інституції працюють  
над мобілізацією зусиль 

усього світу для того, 
щоб наші моряки 

повернулися  
на рідну землю».

Допоможімо й підтримаймо 
Збройні сили  
та захисників країни!

ВОЄННИЙ СТАН. Гене-
ральний штаб Збройних сил 
України звертається до гро-
мадян України із проханням 
не проводити фото-, відео-
зйомку та онлайн-трансля-
цію і не публікувати в соці-
альних мережах відомості, 
що розкривають: 

1) місцезнаходження вій-
ськової техніки, озброєння, 
майна та особового складу;

2) рух колон військової 
техніки та переміщення в 
будь-який спосіб особового 
складу;

3) режимні військові 
об’єкти Міністерства оборо-
ни та Збройних сил і несанк-
ціоновано не проникати на 
їхню територію;

4) завдання органів вій-
ськового управління, військ 
(сил) щодо бойової готов-
ності, оперативної підготов-
ки та застосування військ 
(сил);

5) підготовку та проведен-
ня навчань (тренувань, ма-
неврів, воєнних ігор);

6) організацію, чисель-
ність та дислокацію військ 
(сил).

У повідомленні Геншта-
бу, зокрема й на сторін-
ці у Фейсбуці, нагадують, 
що в зоні проведення на-
вчань, над військовими час-
тинами, об’єктами та полі-
гонами всі помічені безпі-
лотні літальні апарати буде 
збито. Осіб, які здійснюва-

ли запуск або керували ци-
ми БПЛА, буде затримано й 
притягнуто до відповідаль-
ності.  Прохання ґрунтуєть-
ся з урахуванням ухвалено-
го Верховною Радою Закону 
№2630 від 26.11.2018 «Про 
затвердження Указу Прези-
дента України №393/2018 
від 26.11.2018 «Про введен-
ня воєнного стану в Украї-
ні», Закону «Про правовий 
режим воєнного стану», від-
повідно до наказу Міністер-
ства оборони «Про затвер-
дження Переліку відомос-
тей Міністерства оборони, 
які містять службову інфор-
мацію» №720 від 27.12.2016 
(зі змінами — №395 від 
27.07.2017). 

Забирайтеся з України,  
містере Путін

ПОЗИЦІЯ. Президент Петро 
Порошенко вкотре закликав 
Росію піти з України і висловив 
сподівання, що на саміті «Вели-
кої двадцятки» (G20) президент 
США Дональд Трамп звернеть-
ся із цим закликом до прези-
дента Росії Путіна. Про це глава 
держави сказав в інтерв’ю аме-
риканському телеканалу NBC.

«Є дві версії. Перша — це 
нормандський формат, мінські 
угоди, деескалація ситуації на 
Азові, деокупація Криму та ба-
гато іншого. Але можна зроби-
ти це коротше і в кількох сло-
вах: «Забирайтеся з України, 
містере Путін», — сказав Пе-
тро Порошенко, відповідаю-
чи на запитання, чи очікує він, 
щоб лідер США доніс росій-
ському президенту позицію що-
до України. Глава держави на-
гадав про свої попередні зустрі-

чі із президентом Трампом, під-
кресливши, що почув тверду 
позицію про його підтримку су-
веренітету, територіальної ціліс-
ності України та нашої бороть-
би за свободу й демократію. «І 
в цій ситуації я розраховую на 
США», — сказав Президент.

Як один із можливих варіан-
тів підтримки України може бу-
ти захід кількох суден НАТО 
в Чорне море, бо це мета гло-
бальної безпеки, повідомляє 
департамент прес-служби АП. 
Може бути обговорено питан-
ня, які країни можуть надати та-
кі судна, але це мають бути кра-
їни НАТО, аби більше не дозво-
лити Росії чинити свавілля.

Президент наголосив, що 
запровадження воєнного стану 
в кількох областях України має 
на меті захист, і наша держа-
ва не має наміру вдаватися до 

воєнних дій, спрямованих про-
ти будь-кого. «Ми лише будемо 
краще підготовлені до захисту 
нашої країни», — підкреслив 
Петро Порошенко. Тобто Укра-
їна має бути готова до росій-
ської агресії.

«Це реальна мета Росії 
— окупація моря. І це поча-
ток агресії. Це не просто ата-
ка двох українських легких вій-
ськових катерів та одного бук-
сира. Це агресія в Азовсько-
му морі», — наголосив Прези-
дент. Петро Порошенко зазна-
чив, що Україна протистоїть 
Росії, захищаючи свободу та 
демократію: «Нас атакували, 
тому що нам нестерпна думка 
про те, щоб бути частиною ро-
сійської імперії, російською ко-
лонією». Тож українська нація 
повертається до європейської 
родини.
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«Живіть звичайним 
життям!»

ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Глава уряду закликає українців 
не піддаватися панічним настроям через запровадження 
воєнного стану в 10 областях

Прем’єр-міністр про боротьбу за визволення захоплених 
Росією у Чорному морі українських військових моряків  
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua12 

документи

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

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

ОГОЛОШЕННЯ  

щодо продажу активів (права вимоги) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: 1. F91GL37510; 2. F91GL37511
Короткий опис активів  
(майна) в лоті 

1. Право вимоги за Договором №1 про внесення змін до 
кредитного договору №77.2/ІЖ-029.08.1 від 14.02.2008, 
від 12.03.2010, укладеним з фізичною особою.  
Забезпечення: квартира в м. Київ; договір поруки.
2. Право вимоги за кредитними договорами  
№77.2/ІЖ-241.07.1 від 26.06.2007, № 15.3/СК-061.07.1  
від 12.03.2007, № 77.2/СІ-125.08.3 від 25.04.2008,  
укладеними з фізичною особою. Забезпечення:  
Домоволодіння та земельна ділянка за адресою:  
м. Київ, вул. Дубенська; Майнові права на квартири  
в м. Київ; Договори поруки.

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

14.12.2018

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/40626-asset-sell-id-185092

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: F91GL37506, F91GL37507

Короткий опис активів  
(майна) в лотах:

1. Основні засоби у загальній кількості  
62 одиниці;
2. Основні засоби у загальній кількості  
126 одиниць.

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

14.12.2018

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону

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

Детальна інформація  
щодо лота

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/40624-asset-sell-id-185085

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів (майна) АТ «РОДОВІД БАНК» 

Номер лота: 1. F91GL37508, F91GL37509
Короткий опис активів  
(майна) в лотах:

Нерухомість за наступними адресами:  
1. м. Київ, вул. Ярославів Вал, 30/18;
2. Київська обл., м. Біла Церква, бульвар  
Олександрійський (бул. 50-річчя Перемоги), 
буд. 125 та основні засоби в кількості  
81 одиниця.

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

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/ 
електронного аукціону

14.12.2018

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

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

Детальна інформація  
щодо лота

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
160-at-rodovid-bank/40623-asset-sell-id-185078

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням:  

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL37520- F11GL37615
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 17.01.2019

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/40669-asset-sell-id-185192

Повістка про виклик
Клименко Олександр Вікторович, 16.11.1980 

року народження, зареєстрований за адресою: 
м. Київ, вул. Механізаторів, 2, кв. 270, Вам необ-
хідно з’явитися 03 грудня 2018 року о 10 годи-
ні 00 хвилин до Головної військової прокурату-
ри Генеральної прокуратури України за адресою:  
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. № 639, для 
вручення процесуальних документів у кримі-
нальному провадженні №42014000000000521 
як підозрюваному.

Прокурор у провадженні Опанасенко В. І.

Повістка про виклик
Давидкін Михайло Олександрович, прожива-

ючий за адресою: м. Київ, пр-т В. Лобановсько-
го, 35, кв 57, Вам необхідно з’явитися 03 груд-
ня 2018 року о 10 годині 30 хвилин до Голов-
ної військової прокуратури Генеральної прокура-
тури України за адресою: м. Київ, вул. Різниць-
ка, 13/15, каб. № 639, для вручення процесуаль-
них документів у кримінальному провадженні 
№ 42014000000000521 як підозрюваному.

Прокурор у провадженні Опанасенко В. І.

Повістка про виклик
Циренжапов Віктор Баірович, прожива-

ючий за адресою: м. Київ, пр-т Леся Курба-
са, 18, кв. 9, Вам необхідно з’явитися 03 груд-
ня 2018 року об 11 годині 00 хвилин до Голов-
ної військової прокуратури Генеральної прокура-
тури України за адресою: м. Київ, вул. Різниць-
ка, 13/15, каб. № 639, для вручення процесуаль-
них документів у кримінальному провадженні 
№ 42014000000000521 як підозрюваному.

Прокурор у провадженні Опанасенко В. І.

Орендодавець ЛИСЕНКО ФЕВРОНІЯ НЕСТЕРІВНА з с. Тарасівка Кагарлицького р-ну Київ-
ської області завчасно інформує Орендаря — ПСП «ПЕРЕСЕЛЕНСЬКЕ-К» (юр.адреса: Комунар-
ська, 1, с. Переселення Кагарлицького р-ну) про відмову в пролонгації Договору оренди землі 
на наступний період та пропонує співпрацю в рамках Договору обробітку землі. З моменту роз-
міщення оголошення Орендар є повідомлений про пропозицію Орендодавця.

МАР’ЄНКО ІРИНІ ГЕННАДІЇВНІ, 29.04.1970 року народження, 
необхідно з’явитися до приватного нотаріуса ХМНО Харченко Л. Л. 

за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 142, кв. 219, 
для оформлення спадщини.

Розшукуються спадкоємці Гребенюка Івана Семеновича, який по-
мер 18.05.2018 року. Звертатися в місячний термін з дня публікації 
оголошення за адресою: 63202, Харківська обл., смт Нова Водолага,  
вул. Горького, 1-А; тел. (05740)45801, нотаріус Крючкова Л. А.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про делегацію України для участі  
у Щорічній зустрічі держав — учасниць 

Конвенції про заборону розробки, 
виробництва та накопичення запасів 

бактеріологічної (біологічної) і токсинної 
зброї та про їх знищення

1. Утворити делегацію України для участі у Щорічній зустрічі держав — 
учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення 
запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищен-
ня (4 — 7 грудня 2018 року, м.Женева, Швейцарська Конфедерація) у та-
кому складі:

КЛИМЕНКО Юрій Аркадійович — Постійний представник України при Від-
діленні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, глава делегації

КАПУСТІН Олександр Вікторович — заступник директора — начальник 
відділу нових викликів і загроз — секретаріату Національного органу Укра-
їни з виконання Конвенції про заборону хімічної зброї Департаменту між-
народної безпеки Міністерства закордонних справ України, заступник гла-
ви делегації

ГОЛОВКО Анатолій Миколайович — директор Державного науково-
контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, академік На-
ціональної академії аграрних наук України (за згодою)

ЗАДОРОЖНА Вікторія Іванівна — директор державної установи «Інсти-
тут епідеміології та інфекційних захворювань ім.Л.В.Громашевського» На-
ціональної академії медичних наук України, член-кореспондент Національ-
ної академії медичних наук України (за згодою)

КОВАЛЕНКО Сергій Вікторович — головний консультант — заступник го-
ловного інспектора відділу контролю за діяльністю військових формувань 
Інспекції з питань контролю за діяльністю військових формувань Головного 
департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Пре-
зидента України

МАНДИГРА Микола Станіславович — академік-секретар Відділення ве-
теринарної медицини Національної академії аграрних наук України, член-
кореспондент Національної академії аграрних наук України (за згодою)

РУДЕНКО Ірина Сергіївна — заступник начальника Управління — началь-
ник відділу координації з іншими центральними органами виконавчої вла-
ди та міністерствами Управління громадського здоров’я Міністерства охо-
рони здоров’я України.

2. Міністерству закордонних справ України затвердити вказівки делегації 
України для участі у Щорічній зустрічі держав — учасниць Конвенції про за-
борону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (бі-
ологічної) і токсинної зброї та про їх знищення.

З. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо фінансового забез-
печення участі у Щорічній зустрічі держав — учасниць Конвенції про заборо-
ну розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) 
і токсинної зброї та про їх знищення А. Головка, В. Задорожної, С. Коваленка,  
М. Мандигри, І .Руденко (відряджаються з 3 до 8 грудня 2018 року).

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
27 листопада 2018 року
№395/2018

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 14 листопада 2018 р. № 862-р 
Київ

Про внесення змін до розпорядження  
Кабінету Міністрів України 
від 1 грудня 2017 р. № 858

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р.  
№ 858 «Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення 
Універсіад України» зміни, доповнивши назву і пункт 1 розпорядження та назву 
додатка до нього після слів «Універсіад України» словами «, Гімназіад України, 
забезпечення підготовки та участі спортсменів України у Всесвітніх гімназіадах, 
чемпіонатах світу та Європи серед учнівської та студентської молоді».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 листопада 2018 р. № 872-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2018 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-

снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству освіти і науки на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, пе-
рерозподіл видатків споживання шляхом:

1) зменшення їх обсягу за програмами:
2201020 «Забезпечення організації роботи Національного агентства із забез-

печення якості вищої освіти» на 2 185,1 тис. гривень (з них оплата праці — 904,3 
тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 129 тис. гривень);

2201130 «Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних 
закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів 
професійно-технічної освіти» на 1 714,1 тис. гривень (з них оплата праці — 864,8 
тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 650 тис. гривень);

2201170 «Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення 
діяльності навчальних закладів» на 57 386 тис. гривень (з них оплата комуналь-
них послуг та енергоносіїв — 360 тис. гривень);

2201180 «Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року» на 730 тис. гривень;

2201250 «Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних пра-
цівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості 
та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів» на 4513 
тис. гривень;

2) збільшення їх обсягу за програмою 2201160 «Підготовка кадрів вищими на-
вчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз 
практики» на 66 528,2 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, передба-

ченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з 
питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 листопада 2018 р. № 873-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2018 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-

снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству освіти і науки на 2018 рік  у загальному фонді державного бюджету, пе-
рерозподіл видатків споживання шляхом:

1) зменшення їх обсягу за програмами:
2201020 «Забезпечення організації роботи Національного агентства із забез-

печення якості вищої освіти» на 1945 тис. гривень (з них оплата праці — 1 051,7 
тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 220 тис. гривень);

2201130 «Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних 
закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закла-
дів професійно-технічної освіти» на 7400 тис. гривень (з них оплата праці —  
6 065,6 тис. гривень);

2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти 
Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозді-
лами» на 1 149,9 тис. гривень (з них оплата праці — 644,3 тис. гривень);

2) збільшення їх обсягу за програмами:
2201100 «Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, 

загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військо-
во-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах дер-
жавної форми власності» на 3 094,9 тис. гривень (з них оплата праці — 1696 
тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 220 тис. гривень);

2201120 «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія 
наук України», надання позашкільної освіти державними позашкільними на-
вчальними закладами, заходи з позашкільної роботи» на 1300 тис. гривень (з 
них оплата праці — 1 065,6 тис. гривень);

2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів 
акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на 6100 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, перед-

баченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради Украї-
ни з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповід-
них змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 листопада 2018 р. № 876-р 
Київ

Про звільнення Гудзь Н. Я.   
з посади Голови Державної служби України  

з лікарських засобів та контролю  
за наркотиками

Звільнити Гудзь Наталію Ярославівну з посади Голови Державної служби 
України з лікарських засобів та контролю за наркотиками за угодою сторін 
(частина друга статті 86 Закону України «Про державну службу»). 
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 21 листопада 2018 р. № 877-р 
Київ

Про визнання таким, що втратило чинність,  
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 19 вересня 2018 р. № 652 
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 19 вересня 2018 р. № 652 «Про відсторонення Гудзь Н. Я. від вико-
нання повноважень за посадою Голови Державної служби України з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 7 листопада 2018 р. № 886-р 
Київ

Про надання гуманітарної допомоги 
Республіці Індонезія

1. На виконання Указу Президента України від 23 жовтня 2018 р. № 338 «Про 
надання гуманітарної допомоги Республіці Індонезія» виділити Міністерству за-
кордонних справ 10 млн. гривень для надання гуманітарної допомоги Респу-
бліці Індонезія.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів ре-
зервного фонду державного бюджету.

2. Міністерству закордонних справ узгодити з відповідними органами Рес-
публіки Індонезія реквізити банківського рахунка, на який будуть перераховані 
кошти, виділені згідно з цим розпорядженням.

3. Міністерству закордонних справ:
разом з Державною казначейською службою забезпечити перерахування 

коштів в іноземній валюті для потреб Республіки Індонезія;
подати до 28 грудня 2018 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, 

Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт  про використан-
ня коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення
Оголошення

щодо продажу активів (майна) 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

F22GL37663
Права вимоги за кредитним договором  
про відкриття кредитної лінії №259-07-КЛ  
від 26.12.2007

F22GL37664
Майнові права за кредитним договором  
про відкриття кредитної лінії №006-08-КЛ  
від 18.01.2008

F22GL37667 Права вимоги за договором відновленої  
кредитної лінії №1/17/2007 від 19.07.2007

F22GL37669

Права вимоги за договором кредитної лінії №630  
від 29.08.2007,  за договором кредитної лінії №654 
від 17.10.2007, за договором кредиту №633  
від 05.09.2007, за договором кредиту №751  
від 06.03.2008

F22GL37670 Майнові права за договором кредиту №1  
від 25.05.2007

F22GL37671 Права вимоги за договором кредиту №1214  
від 31.05.2006

F22GL37672 Права вимоги  за договором кредиту №274  
від 14.11.2007

Дата проведення відкритих Перші відкриті торги (аукціон) —
торгів (аукціону)/   19.12.2018
електронного аукціону  
Електронна адреса   www.prozorro.sale
для доступу до відкритих  
торгів (аукціону)/
електронного аукціону
Час проведення відкритих  Точний час початку проведення
торгів (аукціону)/    відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону   електронного аукціону по кожному  
   лоту вказується на веб-сайті 
   www.prozorro.sale  
Детальна інформація  http://www.fg.gov.ua/assets-selling
щодо лота  

Шановні клієнти Укрексімбанку!
Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі інформує, що з 01.01.2019 ро-

ку відділення в м. Нікополі філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі, яке 
знаходиться за адресою: 53201, Дніпропетровська область, м. Ніко-
поль, проспект Трубників, 41, припиняє свою роботу.

Подальше обслуговування клієнтів здійснюватиметься у філії АТ 
«Укрексімбанк» у м. Дніпрі, яка розташована за адресою: м. Дніпро, 
вул. Воскресенська, 26, тел.: (056) 375-42-13, 36-14-13 (для юридич-
них осіб), (056) 375-42-18, 36-28-16 (для фізичних осіб). 

Деталі щодо подальшого обслуговування можна отримати за теле-
фоном: (0432) 55-04-55. 

З повагою, керівництво філії АТ «Укрексімбанк» у м. Дніпрі
Ліцензія НБУ №2 від 05.10.2011 р.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Матяша Сергія Анатолійовича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/11766/17 за обвинувальним 
актом у кримінальному провадженні стосовно Матяша Сергія Анато-
лійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України на 17 грудня 2018 року об 11.00 
годині. Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя  
Попова О. М., судді Осіпенко Л. М., Юрченко С .О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченої 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає 
Тейцман Ірину Володимирівну як обвинувачену в судове засідання по кри-
мінальній справі № 426/7279/16-к за обвинувальним актом у криміналь-
ному провадженні стосовно Тейцман Ірини Володимирівни за ч. 1 ст. 109,  
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КІС України на 17 грудня 2018 року о 10.50 годині.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого 
при здійсненні спеціального судового провадження

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає 
Мірошника Родіона Валерійовича як обвинуваченого в судове засідання 
по кримінальній справі № 426/16089/17 за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Мірошника Родіона Валерійовича за ч. 1  
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України на 17 грудня 2018 року о 10.40 
годині.

Справа розглядається колегією суддів: головуючий суддя Попова О. М., 
судді Осіпенко Л. М., Скрипник С. М.

Втрачений довірителем 
примірник Додаткової угоди 

до Договору № 81410 про участь 
у ФФБ від 10 липня 2017 р., 

від 2 липня 2018 р., 
укладеного між ПАТ АКБ 

«АРКАДА» та Рогожинським 
Віталієм Васильовичем, 

вважати недійсним.

Розшукується 
спадкоємиця Іванченко Тетяна 

Владиславівна, 1973 р.н., 
померлого 26.01.2018 р. 

Іванченка Владислава 
Івановича. 

Телефон контактної особи: 
0975361020.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як обвинува-
ченого Руденка Володимира Володимировича (останнє відоме місце реє-
страції: Луганська область, смт Тошківка, вул. Совєтська, буд. 139) у судо-
ве засідання з розгляду кримінальної справи №428/12376/18 за обвинува-
ченням Руденка Володимира Володимировича за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 304 КК України, яке відбудеться 6 грудня 2018 року 
об 11 годині 20 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Головуючий по справі: суддя Олійник В. М., склад колегії суддів: Комп-
лєктова Т. О., Луганський В. І.

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 Східно-Полтавського родо-

вища згідно  спеціального дозволу №2430 від 05.04.2001 року. 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. 

Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природний, 
конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корис-
ні копалини загальнодержавного значення. 

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

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси 
корисних копалин по Східно-Полтавському родовищу числяться на 
Державному балансі корисних копалин України; наявні документи до-
звільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

В адміністративному відношенні родовище розташоване на терито-
рії Полтавському району Полтавської області, в 15 км на південний за-
хід від адміністративного центру м. Полтава. Найближчі населені пунк-
ти: села Куліково, Васильєво. 

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, 
уточнена площа родовища 57 км2; площа знаходиться у промисловій 
розробці).

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

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

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

У тектонічному відношенні Східно-Полтавська структура розташова-
на в  центральній приосьовій частині ДДЗ. З північного сходу структу-
ра відділяється від Машівської брахіантиклінальної складки Північно-
Машівським прогином.

Східно-Полтавське газоконденсатне родовище приурочене до Єф-
ремівсько-Машівського нафтогазоносного району.

За результатами пошуково-розвідувального та експлуатаційного бу-
ріння продуктивна газоносність родовища встановлена в межах мос-
ковського ярусу середньокам’яновугільного відділу (горизонти М-1 – 
М-3) та касимівського ярусу верхньокам’яновугільного відділу (гори-
зонти К-11, К-12).

Східно-Полтавське родовище відкрите у 1974 році при випробуванні 
свердловини 8, в якій з відкладів московського ярусу середнього кар-
бону отримано промисловий приплив газу.

Проектні експлуатаційні свердловини почали вводитись в експлуа-
тацію з 1999 року. 

Станом на 01.10.2018 року на Східно-Полтавському родовищі екс-
плуатаційний фонд свердловин складає 33 одиниці (30 діючий та 3 не 
діючий фонд).

Станом на 01.10.2018 року з родовища видобуто 4260,5 млн м3 газу 
та 248,816 тис.т конденсату.

В 2018 році Товариство подало до ДКЗ України звіт з результата-
ми геолого-економічної оцінки запасів Східно-Полтавського родови-
ща, який було затверджено протоколом ДКЗ України від 18.09.2018  
№ 4334. Відбулася повна переоцінка запасів вуглеводнів родовища.

Східно-Полтавське родовище не має власної установки комплексної 
підготовки газу.

Охорона надр і навколишнього середовища, а також забезпечення 
екологічної безпеки на всіх етапах промислового освоєння родовища 
є одними з основних принципів АТ «Укргазвидобування» під час роз-
робки родовищ. 

Заходи з охорони навколишнього середовища у процесі проведен-
ня експлуатації родовища спрямовані на попередження забруднення 
поверхні землі, поверхневих і підземних вод, атмосферного басейну 
наф тогазопродуктами, промисловими стічними водами, хімреагента-
ми, а також раціональне використання земель і прісних вод.

З метою недопущення негативних екологічних наслідків при видо-
буванні вуглеводнів будуть використані сучасні інноваційні екологіч-
но надійні технології, які можуть бути залучені при видобуванні вуг-
леводнів з метою підвищення коефіцієнта їх вилучення з продуктив-
них горизонтів родовища, включають в себе методи дії на пласт та на 
свердловину.

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

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

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

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

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

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до 
міжріччя річок Ворскла та Коломак (передбачено впровадження захо-
дів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі 
діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених 
організаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив харак-
теризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видо-
бувних роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фі-

зичних та інших їх властивостей ґрунтів). Можливим джерелом за-
бруднення можуть стати стоки поверхневих вод, забруднення палив-
но-мастильними матеріалами, технічними рідинами, а також забруд-
нення відходами. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельно-
го управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з не-
безпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: Товариство дотримуватиметься вимог 
чинного законодавства України (передбачено дотримання вимог та об-
межень відповідно до Закону України «Про об’єкти природно-заповід-
ного фонду України»).

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

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

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

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

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

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюєть-
ся вимогами Закону України «Про відходи» (при виникненні аварій-
них ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначається на міс-
цях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих законодавчих норм 
і актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених 
держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля немає.

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

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

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що 
передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля; проведення громадського обговорення планованої ді-
яльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарю-
вання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громад-
ського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим орга-
ном мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що врахо-
вує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахуван-
ня висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок гро-
мадського 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 повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має 
право надати уповноваженому органу, 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, вкажіть унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес ре-
єстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання 
таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту гос-
подарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний вра-
хувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зау-
важення і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського об-
говорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інфор-
мація про це включається 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 №2430 від 05.04.2001 року на користування 
надрами з метою видобування вуглеводнів Східно-Полтавського родо-
вища, що видається Держгеонадрами України. 

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

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
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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, інфор-
мує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкіл-
ля

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
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-

промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти, га-
зу (промислова розробка родовищ) Сеньківської площі згідно зі спеціаль-
ним дозволом № 4807 від 12.12.2016 року. У разі відкриття родовища, бу-
де застосовано метод розробки родовища — на виснаження, режим — га-
зовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природний, 
конденсат, нафта — корисні копалини загальнодержавного значення.

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

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, ресурси корис-
них копалин щодо Сеньківської площі обліковують на Державному балан-
сі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

Адміністративно-територіально Сеньківська площа розташована в  
межах Куп’янського району Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 143,4 км2; родовище знаходиться в геологічному вивченні).

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 у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу госпо-
дарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та йо-
го здоров’я.

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

У межах ліцензійної ділянки за результатами сейсморозвідувальних ро-
біт 2D виявлені Воронцівська, Плотнівська і Західно-Плотнівська перспек-
тивні структури. 

У геологічній будові Сеньківської площі беруть участь архей-проте-
розойські кристалічні породи, девонські, кам’яновугільні формування 
палео зою, тріасові, юрські та крейдові відклади мезозою і кайнозою.

Однією з головних особливостей будови площі є ступінчасто-моноклі-
нальне занурення поверхні кристалічного фундаменту з півночі на південь  
із  кутами падіння від 2°-5° до 10°-15° в Шевченківській западині та на Ду-
ванському виступі (Волоський блок). Глибина залягання фундаменту на 
площі досліджень змінюється від 1,8-2,0 км на півночі до 4,0 км на пів-
дні. За даними регіональних геофізичних досліджень, поверхня фунда-
менту під дією великої кількості різнонаправлених порушень розбита на 
вузькі тектонічні блоки.

Породи фундаменту в межах північного борту розкриті великою кіль-
кістю свердловин на Оливинівській, Грозовій, Північноголубівській, Мак-
сальській та інших площах. У межах Сеньківської площі глибокі свердло-
вини відсутні. Найближчими свердловинами, які розкрили породи фунда-
менту, є свердловини № 10 Північноголубівська, Оливинівська — 1, 2, Гро-
зова — 1,2, Максальська — 1, 9, 21. 

У структурно-тектонічному відношенні  площа робіт розміщена в межах 
Лебяжинсько-Кругляківської та Волохівсько-Ведмежанської структурно-
тектонічних зон, для яких характерна наявність чотирьох структурно-тек-
тонічних поверхів. Це девонський, турнейсько-нижньовізейський, верх-
ньовізейсько-пермський і мезозойський. 

Згідно з тектонічним районуванням Сеньківська площа приурочена до 
північної бортової зони ДДЗ. 

Сеньківська площа розташована на території нафтогазоносного райо-
ну Північного борту південно-східної частини ДДЗ та належить до Лебя-
жинсько-Кругляківської структурно-тектонічної зони, промислова нафто-
газоносність якої підтверджена відкриттям ряду родовищ вуглеводнів – 
Коробочкинського, Борисівського, Південно-Грабівського, Гашинівського, 
Дружелюбівського тощо. 

В основному поклади нафти, газу та конденсату пов’язані з 
нижньокам’яновугільними (горизонти С-3-5, В-16-21) та в меншій мірі 
середньокам’яновугільними відкладами (горизонти М-2-6, Б-1-2) та по-
родами фундаменту. 

Основні перспективи нафтогазоносності Сеньківської площі пов’зані з 
відкладами візею та тріщинуватими породами фундаменту.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернатива-
ми: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згід-
но з законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідно-
му обсязі, згідно з чинним законодавством, з метою забезпечення раці-
онального використання природних ресурсів, а також забезпечення ви-
конання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

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

спричиняє значні виділення тепла, вологи, газів, що мають парниковий 
ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікро-
клімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Пла-
тіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в гро-
шовому 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: передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприєм-
ства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних 
та природоохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допус-
тимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режи-
му експлуатації — мінімальний, і може бути помітним в разі порушення 
технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельно-
го керування діяльністю, забезпеченням безпечного поводження із небез-
печними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фі-
зичних та інших властивостей ґрунтів. 

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

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

го та рослинного покриву, — мінімальні або відсутні; передбачені дії, на-
правлені на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного 
рослинного 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 планової 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’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-
рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих 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 впливати 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 довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля будуть включені з достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмос-

ферне повітря;
поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне середо-

вище;
- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, 

уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкіл-
ля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами 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 За-
коном України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
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 ін-
формації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення,  
під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої ін-
формації;

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

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього пові-
домлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи  
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість  
чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та ви-
значає екологічні умови її провадження.

Заборонено розпочинати плановану діяльність без оцінки впливу на до-
вкілля й отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськос-
ті надається можливість подавати будь-які зауваження та пропо-
зиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у гро-
мадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського  
обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у  
оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 
протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право 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 та пропозиції, слід вказати унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на пер-
шій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстра-
ції та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і про-
позицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впли-
ву на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох ро-
бочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та 
пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональ-
них даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впли-
ву на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля. Детальну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

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

ваної діяльності буде спеціальний дозвіл № 4807 від 12.12.2016 року на 
користування надрами з метою геологічного вивчення нафтогазоносних 
надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подаль-
шим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) Сеньків-
ської площі, 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.

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 Східно-Довгівського родовища 

згідно спеціального дозволу №2272 від 12.10.2000 року. Метод розробки 
родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — під-
готовлений до споживання газ природний, конденсат — корисні копалини 
загальнодержавного значення.

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

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Східно-Довгівському родовищу числяться на Держав-
ному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного ха-
рактеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

Адміністративно-територіально Східно-Довгівське газове родовище 
розташовано на території Дрогобицького району Львівської області на від-
стані 12-14 км від м. Дрогобич.

Найближчими населеними пунктами є села Опари, Довге, Вороблеви-
чі, Літиня, Ролів. Всі населені пункти між собою сполучені автомобільни-
ми дорогами місцевого значення. В безпосередній близькості до родо-
вища проходять міжнародна автомобільна траса Чоп—Київ та залізнич-
на дорога.

Район родовища належить до числа сільськогосподарських. 
Родовище розташоване в межах центральної частини Більче-Волиць-

кої зони Передкарпатського прогину в смузі її стикування з Самбірською 
зоною, в оточенні таких газових родовищ, як Летнянське, Опарське, Біль-
че-Волицьке, Дашавське, Південно-Угерське, Угерське, Глинківське, Гаїв-
ське та ін.

В геоморфологічному відношенні територія родовища є частиною 
Верхньо-Дністровської зандрово-алювіальної рівнини з низькогрядним 
рельєфом та пологими вододілами. Рельєф низовини характеризується 
широким розвитком річкових долин, які є часто заболочені. Гідрографічна 
мережа представлена правими притоками р. Дністер. Найбільшими вод-
ними артеріями є ріки Бистриця-Тисменицька та Тисмениця, а також Лет-
нянка, Колодниця, Ріпчанка. 

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 15,7 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

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

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

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

Східно-Довгівське родовище знаходиться в межах Бонівського висту-
пу Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зони Передкарпатсько-
го прогину між Грушівським газовим родовищем на північному заході і 
Летнянським газоконденсатним родовищем на південному та північному 
сході.

Родовище відкрито у 1989 році пошуковою свердловиною 1- Східно-
Довгівська, де з відкладів горизонту НД-16 отримано приплив газу.

Промислові припливи газу отримані з відкладів нижньодашавської під-
світи горизонтів НД-16, НД-15, НД-14, НД-13, НД-12 та НД-9 нижнього 
сармату.

Запаси газу Східно-Довгівського родовища затверджені ДКЗ України 
(протокол №3596 від 30.06.2016 р.) становлять — 676 млн м3. 

Станом на 01.01.2018 р. фонд діючих експлуатаційних свердловин Схід-
но-Довгівського газового родовища складає 5 свердловин. 

Для підготовки газ із свердловин поступає на УПГ — Опари. Збір га-
зу проводиться за колекторною схемою, здійснюється підготування газу 
Східно-Довгівського і Опарського газових родовищ.

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

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

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

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

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

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підпри-
ємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-техніч-
них та природоохоронних заходів — вплив характеризується як екологіч-
но допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобув-
них роботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режи-
мі експлуатації мінімальний, і може бути помітним в разі порушення тех-
нологічних процесів. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельно-
го управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фі-
зичних та інших властивостей ґрунтів. 

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

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

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

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

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

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

ком Золочівського блоку) згідно спеціального дозволу №4290 від 17.07.2007 
року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце-
ва продукція — підготовлений до споживання газ природний, конденсат, на-
фта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани 
— корисні копалини загальнодержавного значення.

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

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корисних 
копалин по Юліївському родовищу числяться на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Адміністративно-територіально Юліївське нафтогазоконденсатне родови-

ще розташовано в межах Валківського, Харківського та Богодухівського ра-
йонів Харківської області України. 

Адміністративний центр м. Валки знаходиться в 20 км на південь. Найближ-
чими населеними пунктами є села Новий Мерчик, Старий Мерчик, Санжари, 
Ковяги, Добропілля та м. Люботин. Залізнична станція Ковяги знаходиться в 
12 км на південний захід від родовища. В 30 км на північний схід розташова-
не м. Харків. 

В  орографічному  відношенні  район  являє  собою  хвилясту  рівнину  з 
густою яро-балочною системою. Балка Пісчана з півночі на південь перетинає 
Юліївське родовище.

Гідрографія площі формується річками Сухий Мерчик і Мокрий Мерчик. 
Долини  рік  асиметричні.  В  долинах  рік  і  на  водорозділах  зустрічають-
ся невеликі ліси.

Клімат   району помірно-континентальний.
В безпосередній близькості від Юліївського НГКР відкриті Наріжнянське, 

Скворцівське і інші нафтогазоконденсатні родовища.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа ді-

лянки надр 66,5 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вугле-

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечення 
потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні захо-
ди забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяль-
ності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Юліївське НГКР відкрито в 1987 р. пошуковою свердловиною 1, при випро-
буванні якої з відкладів візейського та серпухівського ярусів нижнього карбо-
ну були отримані промислові припливи газу. 

Промислова нафтоносність на родовищі встановлена в 1991 р. розвіду-
вальною свердловиною 8, при випробуванні якої було отримано приплив на-
фти з горизонту В-25-26. У 1993 р. виявлені нафтові облямівки в горизонтах 
В-20-21, С-4а і М-5. В дослідно-промислову розробку родовище введено в 
лютому 1994 року свердловиною 3 з гор. В-16-19 і 71 з гор. В-26н. 

Загальні запаси вуглеводнів родовища оцінені об’ємним методом і затвер-
джені ДКЗ України (протокол № 1058-ДСК від 27.12. 2005 р.). 

Геологічна будова Юліївського родовища обумовлена положенням його в 
південно-східній частині північного борту Дніпровсько-Донецької западини. В 
геологічній будові  зони  розташування площі  досліджень беруть участь до-
кембрійські, кам’яновугільні, пермські, тріасові, юрські, крейдові, палеогенові 
та неоген-четвертинні відклади.

Юліївська структура розташована в південно-східній частині північного 
борту Дніпровсько-Донецького авлакогену. 

Система збору продукції нафтових і газоконденсатних свердловин – про-
менева, з двома установками збору та підготовки нафти і газу. На західній час-
тині родовища - для свердловин Юліївського і Добропільського блоку, на схід-
ній – для свердловин Золочівського блоку.

З 1994 р. — в період ДПР родовища — введена установка комплексної під-
готовки газу I черги, облаштована за схемою низькотемпературної сепарації з 
використанням природного дросель-ефекту газу. У період максимального ви-
добутку газу на родовищі введена УКПГ II черги, яка є головними спорудами 
Юліївського промислу по підготовці газу і конденсату, збір та первинна під-
готовка продукції газоконденсатних свердловин східного блоку здійснюєть-
ся на установці попередньої підготовки газу; для кінцевої підготовки газ по-
дається на УКПГ-II.

Видобуток газу на УКПГ- 1 — близько 240 тис.м3/добу, газ подається в 
основний газопровід з Юліївського НГКР, вуглеводневий конденсат в резер-
вуарний парк УПН.

На УППГ, яка діє за схемою одноступеневої сепарації, видобуток газу скла-
дає 450 тис.м3/добу. 

Товарний газ з Юліївського НГКР в зимовий період транспортується на-
ТЕЦ-5 і у кільцевий газопровід м. Харкова, газ подається через Степове ГКР у 
газопровід Шебелинка — Полтава — Київ. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з 
законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-
гічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному об-
сязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального ви-
користання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних 
відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

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

значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і ін-
ших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в приле-
глій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних захо-
дів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за 
викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, 
розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окре-
мих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 
ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпечен-
ня режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприємства, з 
урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та приро-
доохоронних заходів — вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних 
роботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуа-
тації мінімальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних про-
цесів. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяль-
ністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами. 
Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших власти-
востей ґрунтів. 

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

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

та рослинного покриву, мінімальні або відсутні; передбачені дії, направлені на 

зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного по-
криву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект 
(позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку ра-
йону). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як ре-
гіональної 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, історії і культури (як 
об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи 
техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимо-
гами Закону України «Про відходи» (при виникненні аварійних ситуацій кіль-
кісний та якісний склад відходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у 
порядку до вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину стат-
ті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність 
належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із 
ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 трав-
ня 2017 року.

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

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

у відповідності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показни-
ки:

- опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик планова-
ної діяльності;

- опис поточного стану і факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмос-

ферне повітря, поверхневі і підземні води, техногенне середовище, соціаль-
не 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 обго-
ворень.

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 Закону 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 інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

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

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з  
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи  
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає  
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої  
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим ор-
ганом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля  
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість  
подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності,  
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру  
громадського обговорення на стадії звіту з оцінки впливу на довкілля буде  
повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 
20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього по-
відомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших заува-
жень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом за-
свідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарю-
вання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний вра-
хувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля. 

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

діяльності буде — спеціальний дозвіл №4290 від 17.07.2007 року на користу-
вання надрами, з метою видобування вуглеводнів Юліївського родовища (зі 
змінами), що видається Держгеонадрами України. 

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

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

впливу на довкілля Мінприроди України.

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

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

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої 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 із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

у відповідності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні пла-
нові показники:

- опис місця провадження, цілі та опис основних характеристик плано-
ваної діяльності;

- опис поточного стану і факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмос-

ферне повітря, поверхневі і підземні води, техногенне середовище, соці-
альне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, 
уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкіл-
ля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть у результаті громадських об-
говорень.

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 Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, ін-
шої інформації;

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

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього пові-
домлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи  
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість  
чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та ви-
значає 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 і можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду упо-
вноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можли-
вість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої ді-
яльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського об-
говорення.

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

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

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

ваної діяльності буде — спеціальний дозвіл №2272 від 12.10.2000 року 
на користування надрами, з метою видобування вуглеводнів  Східно-До-
вгівського родовища (зі змінами), що видається Держгеонадрами України. 

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

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

вісті звідусіль

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 66 153

Загальний тираж за листопад 352 924

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 30 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч День

Київська -10 -15 -3 -8
Житомирська -10 -15 -3 -8
Чернігівська -11 -16 -3 -8
Сумська -12 -17 -4 -9
Закарпатська -9 -14 -1 -6
Рівненська -10 -15 -3 -8
Львівська -12 -17 -5 -10
Івано-Франківська -13 -18 -7 -12
Волинська -10 -15 -3 -8
Хмельницька -10 -15 -5 -10
Чернівецька -14 -19 -6 -11
Тернопільська -11 -16 -4 -9
Вінницька -12 -17 -4 -9

Oбласть Нiч День

Черкаська -11 -16 -3 -8
Кіровоградська -10 -15 -2 -7
Полтавська -10 -15 -3 -8
Дніпропетровська -9 -14 -2 -7
Одеська -5 -10 -1 -6
Миколаївська -5 -10 -1 -6
Херсонська -4 -9 0 -5
Запорізька -6 -11 -1 -6
Харківська -11 -16 -4 -9
Донецька -9 -14 -1 -6
Луганська -10 -15 -3 -8
Крим -1 -6 0 +5
Київ -11 -13 -5 -7
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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 офіційний бюлетень? 
Відповідаємо: «Урядовий кур’єр» у 2019 році й у майбут-
ньому виходитиме як газета, а не як офіційний бюлетень.

Підстава для цього — Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо забезпечення офіційної пу-
блікації законів України та інших нормативно-правових актів», 
який набув чинності 21 жовтня цього року. Тож наше видання буде і надалі 
щоденним загальнодержавним друкованим засобом масової інформації.

«УРЯДОВИЙ КУР’ЄР» ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАЗЕТОЮ

Вуличне мистецтво проти насильства
Іванка МІЩЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

СТРИТ-АРТ. Ще один му-
рал «Життя без насильства» 
створено на стіні Рубіжнен-
ської загальноосвітньої шко-
ли №9 на Луганщині.

Ескіз для нанесення на сті-
ну обрано з числа перемож-
ців конкурсу малюнка, про-
веденого серед учнів школи 
в межах щорічної Всеукраїн-
ської акції «16 днів проти на-
сильства». 

Як повідомляє прес-
служба обласного департа-
менту соціального захисту 
населення, протягом дев’яти 
місяців 2018 року на Луган-
щині зафіксовано понад 
2,3 тисячі офіційних звер-
нень щодо вчинення домаш-
нього насильства. В умовах 
конфлікту, який, на жаль, 
триває в області, тематика 

насильства не втрачає акту-
альності й навіть загострю-
ється.

«Закликаємо всіх бути не 
байдужими до чужої біди й не 
замовчувати фактів насиль-
ства, якщо вам відомо про 
такі», — каже заступник Ру-
біжненського міського голови 
Любов Сидоренкова.

Наприкінці урочистостей із 
нагоди відкриття нового неве-
личкого осередку вуличного 
мистецтва усі охочі долучили-
ся до завершення створення 
муралу й залишили свій по-
маранчевий відбиток на сті-
ні на знак підтримки ідеї не-
насильства. Адже саме по-
маранчевий в усьому світі ви-
знано кольором несприйняття 
цього явища. 

Перший мурал на тему 
«Життя без насильства» у Лу-
ганській області постав у Сє-
веродонецьку в 2016 році. 

Мурал у Рубіжному, присвячений запобіганню 
та протидії насиллю

Броня на кінчиках пальців
Олена ІВАШКО, 

«Урядовий кур’єр»

СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ. У ми-
колаївській Центральній місь-
кій бібліотеці ім. М.Л. Кропив-
ницького відкрилась унікаль-
на виставка моделей військо-
вої техніки місцевого моде-
ліста Олександра Блохіна. Ця 
виставка продовжує цикл зу-
стрічей «Світ уподобань ми-
колаївців», які знайомлять із 
незвичайними колекціями, 
приватними архівами й зі-
браннями містян.

Історією розвитку, експлу-
атації та застосування вій-
ськової техніки та її моделю-
ванням Олександр Блохін за-
хоплюється з дитинства. Сис-
тематизовано — з 1965 року. 
У 1977-му він закінчив Одесь-
кий інститут інженерного мор-
ського флоту за спеціальніс-
тю «Економіка, планування й 
організація роботи морського 
транспорту». З 1977 до 1989-
го працював у морському тор-
говельному порту Феодосії, 
згодом — у миколаївському. 

«2018-го виповнилося 50 
років відтоді, як з’явилася 

перша модель, — розповів 
Олександр Блохін. — Навіть 
найпростіша робота мені до-
рога. Адже працюючи, знахо-
джу і вивчаю багато інформа-
ції. Найцінніша для мене мо-
дель — лінкор «Бісмарк». Усе 
зроблено з пластмаси, що да-
ло змогу детально відтвори-
ти, яким саме був корабель, 
коли вийшов 21 травня 1941 
року в перший та останній 
рейс. А з бронетанкової тех-
ніки всі моделі гарні. Є 
«Пам’ять Азова» — 
напівброненосний 
фрегат, який по-
будовано 1886 
року. Це мо-
дель перехідно-
го періоду від ві-
трильного фло-
ту до парово-
го. Усе зроблено 
вручну, підвод-

на частина обшита мідними 
листками, всього їх 3700». 

Найбільше авторові до 
вподоби бронетанкова тех-
ніка різних армій світу, а та-
кож цікавить історія флоту з 
давніх часів до сучасності. 
Він створює численні моде-
лі суден і військових кораблів 
у різних масштабах: 1:72, 
1:150, 1:200, 1:350, 1:700. 
Б еручись до справи, вивчає 
фахову літературу, креслен-

ня, фото- і кінохроні-
ку, спогади учасни-

ків подій, а також 
застосовує влас-
ний досвід вій-
ськової служби 
та роботи в пор-

тах. Олександр 
Блохін прагне 
найправдивіше 
показати процес 

створення, експлуатації, удо-
сконалення, тактики застосу-
вання військової техніки. Са-
ме тому його роботи високо 
поціновані й перебувають у 
музеях багатьох міст не ли-
ше в Україні та в приватних 
колекціях.

Нині в колекції майстра по-
над 300 одиниць бронетех-
ніки, відтвореної в масшта-
бі 1:35. На виставці показа-
но 150 макетів танків, само-
хідних артилерійських уста-
новок, бронетранспортерів, 
військових автомобілів, кора-
блів. Це техніка, яку виробля-
ли у США, Німеччині, колиш-
ньому Радянському Союзі.

Цікавиться Олександр Пе-
трович і сучасною бронетех-
нікою. Нині в роботі україн-
ський танк «Оплот». Планує 
виготовити важкий лінійний 
крейсер «Кронштадт», який 
треба буде створювати з ну-
ля. Необхідні креслення автор 
уже підготував.

Відкриття виставки привер-
нуло увагу молоді, колег-мо-
делістів, відомих у місті істо-
риків, краєзнавців, суднобу-
дівників.Олександр Блохін розповідає про своє захоплення

Один з експонатів виставки 
відтворює реальність: 
піхотний танк «Черчиль VIII», 
Англія, 1941, 1:35

Школярі в Золотоноші 
мінятимуть учительку

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ. Дві школи міста Золото-
ноші на Черкащині вирішили обмінюватися вчителями. Незвич-
ний експеримент ініціювала вчителька початкових класів гімна-
зії імені С. Скляренка Оксана Стець. Проект здійснюють у межах 
співпраці гімназії та Спеціалізованої школи інформаційних техно-
логій №2. Щоб зацікавити школярів, за основу взяли одне з укра-
їнських телевізійних шоу. Так виник проект «Міняю вчительку».

— Здається, — поділилася враженнями від обміну Оксана 
Стець, — що це мої учні. Відмінність у тому, що у моєму класі 
більше хлопців, а тут — дівчат. Можливо, тому, що я мама двох 
дівчаток, легше було знайти спільну мову з учнями. 

Хоч і сама запропонувала проект, хвилювалася, як сприй-
муть її школярі. З новою вчителькою діти провели п’ять уроків. 
На думку директора школи №2 Олени Вертипорох, проект «Мі-
няю вчительку» допоможе обом школам не тільки обмінятися 
досвідом, а й побачити свої помилки та переваги.

— Як довго триватиме проект, і самі ще не знаємо. Та хоті-
лося б продовження. Обговоримо й вирішимо спільно з колек-
тивом гімназії. Подивимося, що з цього вийде, — коментують в 
обох навчальних закладах. 

Тим часом учні гімназії прийняли чужу вчительку як свою. Педа-
гог початкових класів другої школи Яна Талан зауважила, що во-
ни були активними, творчими, відгукувалися на всі запропонова-
ні завдання. Як вважає директор гімназії Любов Денисюк, проект 
«Міняю вчительку» сприятиме відходу від застарілої системи так 
званих відкритих уроків, упровадженню новацій в освітній процес. 

— Нова українська школа дає свободу і вчителеві, й дирек-
торові. Проте й потребує відповідальності. За експерименти та-
кож. Вона дає право обирати. Якщо експеримент буде до впо-
доби іншим учителям, то, впевнена, вони його підхоплять. 
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