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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

КУРТ ВОЛКЕР:  «Україна має
робити все можливе 

для зміцнення 
демократії економіки, 

посилення реформ, 
побудови суспільства, 

шанованого  
в Європі».

Крим був і буде 
українським!

ПРОТИДІЯ. Україна протистоїть російській агресії та окупації 
своїх територій, і наближається день возз’єднання континентальної 
України з півостровом. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман під час V Міжнародного форуму «Окупований Крим: 5 
років опору». В один момент керівництво Росії вирішило, що може 
в сучасному світі чинити, як чинили раніше диктатори, агресори, 
злодії та вбивці. Хто став заручником цієї агресії? Мільйони людей 
від українського Криму до українського Донбасу. Що агресор при-
ніс на нашу землю? Страждання, розлучення родин. А наші грома-
дяни сидять у російських в’язницях, бо обстоювали своє право на 
свободу й вільні погляди.

До анексії Крим був чудовим українським курортом. Натомість 
став військовою базою, яка загрожує Європі й Чорноморському 
регіону, нагадує департамент інформації та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату КМУ.  Володимир Гройсман висловив упев-
неність, що ціна, яку платитиме агресор за свої варварські дії, має 
бути надзвичайно високою. І навколо цієї ідеї слід згуртовувати 
весь цивілізований світ.

103 141 
нову квартиру введено торік  

в експлуатацію. Це 8689,4 тисячі 
квадратних метрів житла  

ГОСТРА ТЕМА. Газові проекти Кремля в Європі не лише 
блокують диверсифікацію, посилюють  політичний тиск 
та розкол ЄС, а й становлять воєнну загрозу країнам, якими 
пролягатимуть трубопроводи

Російські «потоки» 
як таємна зброя 
гібридних війн  

Спецпредставник Держдепу США у справах України  
про її протидію агресії РФ як власними зусиллями,  
так і за допомогою партнерів 

2 8
ДОКУМЕНТИ 

Спільне напрацювання  
з представниками  
ІТ-індустрії правил, за якими 
функціонуватиме галузь, 
значно активізує її розвиток 

ДІАЛОГ

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання використання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами у 2019 році»
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Політика справедливості — не під вибори
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Пенсіонери, які мають мінімальну виплату, у березні-квітні 
отримають разову допомогу 2410 гривень

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Механізм індексації пен-
сій, яка з березня 2019 ро-

ку відбуватиметься щорічно в 
автоматичному режимі, уряд 

опрацював ще у жовтні 2017 
року — під час ухвалення па-
кета законопроектів із пенсій-
ної реформи. Отже, це було не 
популістське рішення «під ви-
бори», а підсумок послідов-
ної та цілеспрямованої робо-

ти. І від того поліпшиться жит-
тя соціально малозахищених 
українців, які нині найбіль-
ше потребують. На цьому під 
час засідання уряду наголосив 
Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман.

Він зауважив, що питання пен-
сійного забезпечення одне з клю-
чових у політиці соціальної спра-
ведливості, яку проводить уряд: 
«Для індексації маємо чітку фор-
мулу: на основі 50% зростання се-
редньої зарплати і 50% інфляції. 

Таку формулу заклали ще поза-
торік у жовтні. А громадяни, які 
отримують мінімальну пенсію, 
одержать більшу допомогу».

Індексація пенсій — це 
системний крок не під ви-
бори. 2
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документи

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

оголошення

оголошення

європейський суд з прав людини Та україна

_____________ _______________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  
господарювання)
20181272356

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  
планованої діяльності)

оголошення  
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (нафта, газ природний, газ, роз-

чинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бу-
тани — корисні копалини загальнодержавного значення) Березівсько-
го родовища (до відкладів В-16б3 включно) згідно зі спеціальним дозво-
лом № 1979 від 10.09.2001 року. Метод розробки родовища — на висна-
ження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спожи-
вання газ природний, конденсат, нафта, газ, розчинений у нафті, супут-
ні компоненти. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний під-
розділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Березівське родовище розташоване на території Краснокутського ра-
йону Харківської області України.

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

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси корис-
них копалин щодо Березівського родовища обліковують на Державному 
балансі корисних копалин України).

2.   суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського 

обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 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.
4. процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності й орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл № 1979 від 10.09.2001 року на користування надрами з метою 
видобування вуглеводнів (нафта, газ природний, газ, розчинений у на-
фті, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани – корис-
ні копалини загальнодержавного значення) Березівського родовища (до 
відкладів В-16б3 включно), що видає Державна служба геології та надр 
України.

5. строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запла-
нованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля й іншої додат-
кової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передають 
для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, сто-
суються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських слухань із 
внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 22 березня 2019 року об 
11:00 годині у приміщенні Reikartz Харків, Харківська область, м. Харків, 
вул. Садова 4.

6. уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-
ний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 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.
7. уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-

ний орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надан-
ня зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних 
ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголо-
шення.

8. наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 224 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля й іншої 

додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, коли громадськість може ознайомити-
ся з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних,  
з 4 березня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+38 (067) 413 08 94. 

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, вул. Європейська, 
173, контактна особа Кікоть Сергій Іванович, тел.: +38 (050) 404 55 95.

Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська у складі: головуючого судді  
Татарчук л. O., суддів Марущак C. л. та єлісєєвої Т. ю. здійснюється спеціальне судове прова-
дження № 200/4308/17 щодо обвинувального акта, складеного за результатами спеціально-
го досудового розслідування обставин кримінального провадження № 22014040000000088 
відносно Степаненка Романа Ігоровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призна-
чено до розгляду на 12 березня 2019 року о 08.30 годині за адресою: м. Дніпро, пр. Дми-
тра Яворницького, 57, в яке викликається Степаненко Роман Ігорович, 31.08.1984 року на-
родження, зареєстрований: АР Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 25, кв. 36, останні 
відомі адреси мешкання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Капітана Остапенка, буд. 36,  
кв. 84; м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, буд. 93, кв. 1.

У разі наявності поважних причин, через які обвинувачений не може з’явитися в судове 
засідання, він зобов’язаний заздалегідь повідомити суд про неможливість з’явлення та про 
поважні причини неявки.

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

оригінал договору іпотеки 

№ 42.02-11/246 від 27 травня 2005 року, 

укладеного між АКБ CP «Укрсоцбанк», 

правонаступником якого 

є AT «Укрсоцбанк», 

та Байдиченком Леонідом Васильовичем, 

вважати втраченим.

повістка про виклик обвинуваченого 
В провадженні Чугуївського міського суду 

Харківської області знаходиться спеціальне 
кримінальне провадження № 636/859/17 сто-
совно Зорі Віктора Анатолійовича, 05.08.1973 
року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Зоря В. А. зареє-
стрований за адресою: Харківська область, 
м. Чугуїв, вул. Дружби, буд. 7-Б, кв. 60.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК Укра-
їни Чугуївський міський суд Харківської об-
ласті викликає Зорю Віктора Анатолійовича в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 
5 березня 2019 року о 09 годині в залі Чугу-
ївського міського суду Харківської області за 
адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Со-
борна, 2.

Справа розглядатиметься колегією суд-
дів у складі: головуючого судді карімова І. в.,  
суддів гуменного з. І., оболєнської с. а.

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: F11GL41522-F11GL41536, F11GL41541-F11GL41543
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:

12.04.2019

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/ 
41678-asset-sell-id-191243, 41735-asset-sell-id-191790

адміністративною колегією Миколаївського обласного територіального відділення  
антимонопольного комітету україни:

прийнято рішення від 11.12.2018 р. №26-ріш відносно ТОВ «Олкріс» (ідентифікаційний код 40368122) 
та ТОВ Миколаївська інжинірингова компанія «Інвестбуд» (ідентифікаційний код 35106778);

прийнято рішення від 26.12.2018 р. №28-ріш відносно ТОВ «Дельта-Ойл» (ідентифікаційний код 
36317323) та ТОВ «Дорбудсервис» (ідентифікаційний код 41121296);

прийнято рішення від 28.12.2018 р. №30-ріш відносно ТОВ «Термосистемс» (ідентифікаційний код 
40903794) та ПВНП «Нікоінтерм» (ідентифікаційний код 32508277).

Повні тексти рішень розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України, а са-
ме: суб-сайті Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/index). 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 лютого 2019 р. № 132 
Київ

про внесення змін до порядку 
перерахування міжбюджетних трансфертів

Кабінет Міністрів України посТановляє:
У Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженому по-

становою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний 
вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161, № 34, ст. 1014, 
№ 98, ст. 3355; 2016 р., № 6, ст. 301; 2018 р., № 3, ст. 114):

в абзаці другому пункту 5 слова «що створюються згідно із законом та 
перспективним планом формування територій громад,» виключити;

у пункті 9:
в абзаці першому після слів «Бюджетним кодексом України» доповнити 

словами «та/або законом про Державний бюджет України»;
абзаци другий — четвертий виключити;
у тексті Порядку слова «, що створюються згідно із законом та перспек-

тивним планом формування територій громад,» виключити.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 лютого 2019 р. № 133 
Київ

деякі питання діяльності державного  
підприємства «адміністрація морських  

портів україни»
Кабінет Міністрів України посТановляє:
Установити, що вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 3 жов-

тня 2012 р. № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарю-
вання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) 
річних фінансових планів у встановленому порядку» (Офіційний вісник Укра-
їни, 2012 р., № 75, ст. 3027) в частині заборони здійснювати витрати на капі-
тальні інвестиції не поширюються на державне підприємство «Адміністрація 
морських портів України» за умови: 

наявності затверджених в установленому порядку проектів будівництва 
об’єктів та титулів об’єктів будівництва; 

включення до плану капітальних інвестицій затвердженого фінансового 
плану за попередній період відповідних об’єктів;

 відповідності строків реалізації за такими об’єктами, які охоплюють на-
ступні планові роки, укладеним договорам та затвердженим титулам об’єктів 
будівництва.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 лютого 2019 р. № 88-р 
Київ

про підписання рамкової угоди між 
урядом україни та урядом королівства 

данія щодо загальних умов та процедур, 
організаційних заходів  

та фінансових умов реалізації програми 
Danida Business Finance в україні

Схвалити проект Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Королів-
ства Данія щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фі-
нансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні.

Уповноважити Міністра фінансів Маркарову Оксану Сергіївну підписати 
зазначену Рамкову угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 
 
 

справа «осипенков проТи україни» 
(CASE OF OSIPENKOV v. UKRAINE)

Заява № 31283/17

стислий виклад рішення від 29 січня 2019 року
Перебуваючи у Чернігівському слідчому ізоляторі (далі — СІЗО), заявник пере-

ніс гострий інфаркт міокарда. Певний час він лікувався у Козелецькій центральній 
районній лікарні, йому було діагностовано низку захворювань серця, рекомендо-
вано пройти коронаровентрикулографію серця (далі — КВГ) та призначено амбу-
латорне лікування.

Двічі Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд) надавав Уря-
ду вказівку відповідно до Правила 39 Регламенту Європейського суду негайно за-
безпечити надання заявнику рекомендованого лікування та поміщення до спеціа-
лізованого медичного закладу шляхом його транспортування у відповідних стану 
його здоров’я умовах. 

Адміністрація СІЗО запропонувала заявнику перевезення у автомобілі спеціаль-
ного призначення. Заявник відмовився і наполягав, щоб його перевезення здій-
снювалось каретою швидкої медичної допомоги. Згодом заявника доставили ка-
ретою швидкої медичної допомоги до лікарні, де підтвердили його діагнози та ре-
комендували КВГ.  

Відповідно до витягу з медичної картки заявника він знаходився під наглядом 
працівників медичного відділення СІЗО та не потребував стаціонарного лікування. 
Крім цього, у штаті СІЗО кардіолога не було і надання якісного лікування у СІЗО бу-
ло неможливим, а через брак коштів заявник не отримував призначеного лікуван-
ня у повному обсязі.

Заявника було звільнено з-під варти. Після чого він пройшов обстеження у На-
ціональному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова.

До Європейського суду заявник скаржився за статтею 3 та 13 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на незабезпечення 
йому доступу до належної медичної допомоги під час тримання під вартою та від-
сутність ефективного засобу юридичного захисту. Крім цього, заявник скаржився 
за статтею 34 Конвенції на порушення його права на подання індивідуальної зая-
ви у зв’язку з неспроможністю Уряду оперативно забезпечити його медичне обсте-
ження після надання Європейським судом вказівки щодо вжиття тимчасового за-
ходу відповідно до Правила 39 Регламенту Європейського суду.

Розглянувши скаргу за статтею 3 Конвенції, Європейський суд зазначив, що під 
час тримання під вартою заявник не був цілком залишений без медичної допомо-
ги, проте її рівень був недостатнім. Європейський суд звернув увагу, що держав-
ні органи визнали недостатнім оснащення та забезпечення працівниками медич-
ної частини СІЗО для лікування хвороби серця заявника, а це доводить отриман-
ня ним лише симптоматичного лікування. Рекомендована заявнику процедура КВГ 
серця, необхідна для встановлення правильного діагнозу та подальшого лікуван-
ня, так і не була проведена. У зв’язку з цим Європейський суд констатував пору-
шення статті 3 Конвенції.

Пославшись на свою попередню практику, Європейський суд констатував по-
рушення статті 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю у національному законодавстві 
ефективного та доступного засобу юридичного захисту щодо скарги заявника за 
статтею 3 Конвенції. 

Розглянувши скарги заявника за статтею 34 Конвенції, Європейський суд зазна-
чив, що незалежно від відмови заявника від транспортування для отримання ме-
дичної консультації, державні органи повинні були забезпечити оперативне тран-
спортування заявника в умовах, які відповідали стану його здоров’я, до спеціалі-
зованого медичного закладу. З огляду на стан здоров’я заявника на момент подій 
його прохання щодо транспортування у спеціальній кареті швидкої допомоги було 
обґрунтованим та навіть необхідним. Проте Уряд не довів, що вжив переконливих 
заходів для забезпечення такого транспортування. З огляду на це Європейський 
суд дійшов висновку, що держава не дотрималася свого зобов’язання щодо вико-
нання тимчасового заходу, вказаного відповідно до Правила 39, а за обставин цієї 
справи не було нічого, що б звільняло її від цього зобов’язання, та констатував по-
рушення статті 34 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції;
4. Постановляє, що було порушено статтю 34 Конвенції;
5. Вирішує скасувати тимчасовий захід, про який було вказано Уряду відповідно 

до Правила 39 Регламенту Суду;
6. Постановляє, що:
(a)  упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 

4 000 (чотири тисячі) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нарахо-
вуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертована 
в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку 
на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пе-
ріод несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.».
Інформацію надано урядовим уповноваженим 
у справах європейського суду з прав людини
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оголошення
_______________ _______________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  
господарювання)
20181272355

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний, кон-

денсат, нафта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: ге-
лій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавно-
го значення) Юліївського родовища згідно зі спеціальним дозволом  
№ 4290 від 17.07.2007 року. Метод розробки родовища — на висна-
ження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спо-
живання газ природний, конденсат, нафта, газ, розчинений у нафті. Ро-
боти на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Юліївське родовище розташоване в межах Валківського, Харків-
ського та Богодухівського районів Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточ-
нена площа ділянки надр — 66,5 км2; родовище знаходиться в промис-
ловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу запаси та ресурси корисних копалин щодо Юлі-
ївського родовища обліковують на Державному балансі корисних ко-
палин України, наявні документи дозвільного характеру).

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл № 4290 від 17.07.2007 року на користування надрами з метою 
видобування вуглеводнів (нафта, газ природний, газ, розчинений у на-
фті, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення) Юліївського родовища, 
що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення (зазначають у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що пере-
дають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 22 березня 2019 року о 
13:00 годині у приміщенні Reikartz Харків, Харківська область, м. Хар-
ків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 306 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних, з 4 
березня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+38 (067) 413 08 94. 

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіон-
на, 9, контактна особа Костенко Оксана Михайлівна, тел.: 057 49 93 372.

_____________ _______________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  
господарювання)
20181272354

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля  

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат — 

корисні копалини загальнодержавного значення) Східно-Довгівського 
родовища згідно зі спеціальним дозволом № 2272 від 12.10.2000 року. 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кін-
цева продукція — підготовлений до споживання газ природний, кон-
денсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ 
— філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Родовище розташоване на території Дрогобицького району Львів-
ської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточ-
нена площа ділянки надр — 15,7 км2; родовище знаходиться у промис-
ловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу ресурси корисних копалин щодо Східно-Довгів-
ського родовища обліковують на Державному балансі корисних копа-
лин України, наявні документи дозвільного характеру).

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності й орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл № 2272 від 12.10.2000 року на користування надрами з метою 
видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат — корисні копа-
лини загальнодержавного значення) Східно-Довгівського родовища, 
що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення (зазначають у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що пере-
дають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 28 березня 2019 року о 
12:00 годині у приміщенні Reikartz Dworzec Львів, Львівська область,  
м. Львів, вул. Городоцька, 107.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 211 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних, 
з 4 березня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+38 (067) 413 08 94. 

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, кон-
тактна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: (032) 234 31 27.

_____________ _______________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  
господарювання)
20181272361

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  
планованої діяльності)
 

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля  

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний, конденсат, су-

путні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Східно-Полтавського родовища згідно зі 
спеціальним дозволом № 2430 від 05.04.2001 року. Метод розробки 
родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — 
підготовлений до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ді-
лянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Полта-
вагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Східно-Полтавське родовище розташоване на території Полтавсько-
го району Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр — 57 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Східно-Полтавського родовища обліковують на 
Державному балансі корисних копалин України).

2.  Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності й орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл № 2430 від 05.04.2001 року на користування надрами з метою 
видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні компо-
ненти: гелій, етан, пропан, бутани) Східно-Полтавського родовища, що 
видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення (зазначають у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що пере-
дають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 21 березня 2019 року об 
11:00 годині у приміщенні Reikartz Галерея Полтава, Полтавська об-
ласть, м. Полтава, вул. Європейська, 7.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 237 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних, з 4 
березня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+38 (067) 413 08 94. 

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, вул. Європейська, 
173, контактна особа Кікоть Сергій Іванович, тел.: +38 (050) 404 55 95.

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

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  
господарювання)
20181272353

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-

промислова розробка родовища з подальшим видобуванням нафти, 
газу (промислова розробка) Сеньківської площі згідно зі спеціальним 
дозволом № 4807 від 12.12.2016 року. 

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів у разі введення в ДПР ро-
довища — дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцін-
ка та затвердження запасів в ДКЗ України, промислова розробка. Ме-
тод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — підготовлений до споживання газ природний, нафта, кон-
денсат. Роботи на площі здійснюватиме структурний підрозділ — філія 
ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Сеньківська площа розташована в межах Куп’янського району Хар-
ківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр — 143,4 км2; ділянка надр знаходиться в геологічно-
му вивченні).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах спе-
ціального дозволу запаси корисних копалин щодо Сеньківської площі 
обліковують на Державному балансі корисних копалин України, наявні 
документи дозвільного характеру).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої 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 подальшим видобуванням нафти, 
газу (промислова розробка родовищ) Сеньківської площі, що видає 
Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати у письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 22 березня 2019 року о 
15:00 годині у приміщенні Reikartz Харків, Харківська область, м. Хар-
ків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 187 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних, 
з 4 березня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+38 (067) 413 08 94. 

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіон-
на, 9, контактна особа Костенко Оксана Михайлівна, тел.: 057 49 93 372.

_____________ _______________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  
господарювання)
20181272359

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  
планованої діяльності)
 

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля  

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний, конденсат, су-

путні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини загально-
державного значення) Розпашнівського родовища згідно зі спеціаль-
ним дозволом № 1935 від 14.07.1999 року. Метод розробки родовища 
—на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовле-
ний до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці надр 
здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидо-
бування» АТ «Укргазвидобування». 

Розпашнівське родовище розташоване на території Карлівського ра-
йону Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточ-
нена площа ділянки надр — 23,32 км2; родовище знаходиться в про-
мисловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин щодо Розпашнівського родовища обліковують на Дер-
жавному балансі корисних копалин України).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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. 
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціаль-

ний дозвіл № 1935 від 14.07.1999 року на користування надрами з ме-
тою видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні ком-
поненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавно-
го значення) Розпашнівського родовища, що видає Державна служба 
геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 21 березня 2019 року о 
13:00 годині у приміщенні Reikartz Галерея Полтава, Полтавська об-
ласть, м. Полтава, вул. Європейська, 7.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій 

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 222 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних,  
з 4 березня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+38 (067) 413 08 94. 

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, вул. Європейська, 
173, контактна особа Кікоть Сергій Іванович, тел.: +38 (050) 404 55 95.

_____________ _______________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  
господарювання)
20181272360

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля  

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний — корисна 

копалина загальнодержавного значення) Рудківського родовища згід-
но зі спеціальним дозволом № 1775 від 16.03.1999 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний. Роботи на ділянці 
надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазви-
добування» АТ  «Укргазвидобування». 

Родовище розташоване у межах Самбірського та Городоцького ра-
йонів Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточ-
нена площа ділянки надр — 112,32 км2; родовище знаходиться у про-
мисловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах спе-
ціального дозволу ресурси корисних копалин щодо Рудківського родо-
вища обліковують на Державному балансі корисних копалин України, 
наявні документи дозвільного характеру).

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська,  26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл № 1775 від 16.03.1999 року на користування надрами з метою 
видобування вуглеводнів  (газ природний) Рудківського родовища, що 
видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 28 березня 2019 року о 
10:00 годині у приміщенні Reikartz Dworzec Львів, Львівська область,  
м. Львів, вул. Городоцька, 107.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 246 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних, 
з 4 березня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+38 (067) 413 08 94. 

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, кон-
тактна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: (032) 234 31 27.

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

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  
господарювання)
20181272352

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля  

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний, конденсат, су-

путні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини загально-
державного значення) Південно-Грабинського родовища згідно зі спе-
ціальним дозволом № 2452 від 23.04.2001 року. Метод розробки родо-
вища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підго-
товлений до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці 
надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазви-
добування» АТ «Укргазвидобування». 

Родовище розташоване в межах Дрогобицького та Городоцького ра-
йонів Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточ-
нена площа ділянки надр — 4,97 км2; родовище знаходиться в промис-
ловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу ресурси корисних копалин щодо Південно-Гра-
бинськоо родовища обліковують на Державному балансі корисних ко-
палин України, наявні документи дозвільного характеру).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціаль-

ний дозвіл № 2452 від 23.04.2001 року на користування надрами з ме-
тою видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні ком-
поненти: етан, пропан, бутани – корисні копалини загальнодержавно-
го значення) Південно-Грабинського родовища, що видає Державна 
служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати у письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 28 березня 2019 року о 
14:00 годині у приміщенні Reikartz Dworzec Львів, Львівська область,  
м. Львів, вул. Городоцька, 107.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження та пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 210 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних,  
з 4 березня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+38 (067) 413 08 94. 

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, кон-
тактна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: (032) 234 31 27.

_____________ _______________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  
господарювання)
20181272357

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний, конденсат, на-

фта, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Битків-Бабчинського родовища згідно зі 
спеціальним дозволом № 2425 від 05.04.2001 року. Метод розробки 
родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція —
підготовлений до споживання газ природний, конденсат, нафта. Робо-
ти на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ  
«Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Родовище розташоване в межах Надвірнянського та Богородчан-
ського районів Івано-Франківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр — 87,7 км2; родовище знаходиться в промисловій роз-
робці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу ресурси корисних копалин щодо Битків-Бабчин-
ського родовища обліковують на Державному балансі корисних копа-
лин України, наявні документи дозвільного характеру).

2.   Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл № 2425 від 05.04.2001 року на користування надрами (газ при-
родний конденсат, нафта, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — 
корисні копалини загальнодержавного значення) Битків-Бабчинського 
родовища, що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 27 березня 2019 року об 
11:00 годині у приміщенні Reikartz Парк Готель Івано-Франківськ, Іва-
но-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 
146.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 309 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних,  
з 4 березня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+38 (067) 413 08 94. 

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, кон-
тактна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: (032) 234 31 27.

_____________ _______________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки  
впливу на довкілля (автоматично генерується програмними  

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом  
господарювання)
20181272358

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  
планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля  

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень  
і пропозицій громадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Продовження видобутку вуглеводнів (газ природний, конден-

сат, нафта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: гелій, 
етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного зна-
чення) Наріжнянського родовища згідно зі спеціальним дозволом  
№ 5009 від 03.09.2009 року. Метод розробки родовища — на висна-
ження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спо-
живання газ природний, конденсат, нафта, газ, розчинений у нафті. 
Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія  
ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Наріжнянське родовище розташоване в межах Валківського району 
Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточ-
нена площа ділянки надр — 7,1 км2; родовище знаходиться в промис-
ловій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах 
спеціального дозволу запаси та ресурси корисних копалин щодо На-
ріжнянського родовища обліковують на Державному балансі корисних 
копалин України, наявні документи дозвільного характеру).

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 

30019775
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-

го обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-

ності й орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний 

дозвіл № 5009 від 03.09.2009 року на користування надрами з метою 
видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, нафта, газ, роз-
чинений у нафті, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення) Наріжнянського родо-
вища, що видає Держгеонадра України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передають для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрун-
тування. Зауваження та пропозиції можна подавати в письмовій фор-
мі (у тому числі в електронному вигляді) та наочно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 22 березня 2019 року о 
09:00 годині у приміщенні Reikartz Харків, Харківська область, м. Хар-
ків, вул. Садова, 4.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них ресурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Лип-
ківського, 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.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 236 ар-

кушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних,  
з 4 березня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+38 (067) 413 08 94. 

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіон-
на, 9, контактна особа Костенко Оксана Михайлівна, тел.: 057 49 93 372.

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

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

Оголошення про проведення конкурсу  
на укладення угоди про розподіл 

вуглеводнів, які видобуватимуться в межах 
ділянки Балаклійська

Рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться 
конкурс: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 ро-
ку № 1186 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розпо-
діл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Балаклійська».

Адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на 
участь у конкурсі подаються до Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, м. Ки-
їв, 01601.

Вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають 
подавати учасники, визначено постановою Кабінету Міністрів України  
від 18 грудня 2018 року № 1186 «Про проведення конкурсу на укладен-
ня угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ді-
лянки Балаклійська».

Плата за участь у конкурсі становить 300 тис. гривень або еквіва-
лент цієї суми за курсом Національного банку на день оплати в іно-
земній валюті.

Реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь 
у конкурсі: отримувач коштів: Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України, код ЄДРПОУ одержувача: 37471933,

банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
код банку: 820172, рахунок: 37119010004110.
Призначення платежу: плата за участь у конкурсі відповідно до по-

станови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1186.
Конкурсну документацію можна отримати в робочий час у Мініс-

терстві енергетики та вугільної промисловості України за адресою:  
вул. Б. Хмельницького, 4, м. Київ, 01601.

Телефон для довідок: +38 (044) 594-59-09 (Вялик Юрій Олексійо-
вич).

Оголошення про проведення конкурсу  
на укладення угоди про розподіл 

вуглеводнів, які видобуватимуться  
в межах ділянки Берестянська

Рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться 
конкурс: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 ро-
ку № 1188 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розпо-
діл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Берестянська».

Адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на 
участь у конкурсі подаються до Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, м. Ки-
їв, 01601.

Вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають 
подавати учасники, визначено постановою Кабінету Міністрів України  
від 18 грудня 2018 року № 1188 «Про проведення конкурсу на укладен-
ня угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ді-
лянки Берестянська».

Плата за участь у конкурсі становить 300 тис. гривень або еквіва-
лент цієї суми за курсом Національного банку на день оплати в іно-
земній валюті.

Реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь 
у конкурсі: отримувач коштів: Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України, код ЄДРПОУ одержувача: 37471933,

банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
код банку: 820172, рахунок: 37119010004110.
Призначення платежу: плата за участь у конкурсі відповідно до по-

станови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1188.
Конкурсну документацію можна отримати в робочий час у Мініс-

терстві енергетики та вугільної промисловості України за адресою:  
вул. Б. Хмельницького, 4, м. Київ, 01601.

Телефон для довідок: +38 (044) 594-5909 (Вялик Юрій Олексійович).

Оголошення про проведення конкурсу  
на укладення угоди про розподіл 

вуглеводнів, які видобуватимуться  
в межах ділянки Бузівська

Рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться 
конкурс: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 ро-
ку № 1182 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Бузівська».

Адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на 
участь у конкурсі подаються до Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, м. Ки-
їв, 01601.

Вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають 
подавати учасники, визначено постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2018 року № 1182 «Про проведення конкурсу на укладен-
ня угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ді-
лянки Бузівська».

Плата за участь у конкурсі становить 300 тис. гривень або еквіва-
лент цієї суми за курсом Національного банку на день оплати в іно-
земній валюті.

Реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь 
у конкурсі: отримувач коштів: Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України, код ЄДРПОУ одержувача: 37471933,

банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
код банку: 820172, рахунок: 37119010004110.
Призначення платежу: плата за участь у конкурсі відповідно до по-

станови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1182.
Конкурсну документацію можна отримати в робочий час у Мініс-

терстві енергетики та вугільної промисловості України за адресою:  
вул. Б. Хмельницького, 4, м. Київ, 01601.

Телефон для довідок: +38 (044) 594-5909 (Вялик Юрій Олексійович).

Оголошення про проведення конкурсу  
на укладення угоди про розподіл 

вуглеводнів, які видобуватимуться  
в межах ділянки Варвинська

Рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться 
конкурс: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 ро-
ку № 1179 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розпо-
діл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська».

Адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на 
участь у конкурсі подаються до Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, м. Ки-
їв, 01601.

Вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають 
подавати учасники, визначено постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2018 року № 1179 «Про проведення конкурсу на укладен-
ня угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ді-
лянки Варвинська».

Плата за участь у конкурсі становить 300 тис. гривень або еквіва-
лент цієї суми за курсом Національного банку на день оплати в іно-
земній валюті.

Реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь 
у конкурсі: отримувач коштів: Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України, код ЄДРПОУ одержувача: 37471933,

банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
код банку: 820172, рахунок: 37119010004110.
Призначення платежу: плата за участь у конкурсі відповідно до по-

станови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1179.
Конкурсну документацію можна отримати в робочий час у Мініс-

терстві енергетики та вугільної промисловості України за адресою:   
вул. Б. Хмельницького, 4, м. Київ, 01601.

Телефон для довідок: +38 (044) 594-5909 (Вялик Юрій Олексійович).

Оголошення про проведення конкурсу  
на укладення угоди про розподіл 

вуглеводнів, які видобуватимуться  
в межах ділянки Зінківська

Рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться 
конкурс: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 ро-
ку № 1183 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Зінківська».

Адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на 
участь у конкурсі подаються до Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, м. Ки-
їв, 01601.

Вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають 
подавати учасники, визначено постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2018 року № 1183 «Про проведення конкурсу на укладен-
ня угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ді-
лянки Зінківська».

Плата за участь у конкурсі становить 300 тис. гривень або еквіва-
лент цієї суми за курсом Національного банку на день оплати в іно-
земній валюті.

Реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь 
у конкурсі: отримувач коштів: Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України, код ЄДРПОУ одержувача: 37471933,

банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
код банку: 820172, рахунок: 37119010004110.
Призначення платежу: плата за участь у конкурсі відповідно до по-

станови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1183.
Конкурсну документацію можна отримати в робочий час у Мініс-

терстві енергетики та вугільної промисловості України за адресою:  
вул. Б. Хмельницького, 4, м. Київ, 01601.

Телефон для довідок: +38 (044) 594-5909 (Вялик Юрій Олексійович).

Оголошення про проведення конкурсу  
на укладення угоди про розподіл 

вуглеводнів, які видобуватимуться  
в межах ділянки Іванівська

Рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться 
конкурс: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 ро-
ку № 1184 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Іванівська».

Адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на 
участь у конкурсі подаються до Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, м. Ки-
їв, 01601.

Вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають 
подавати учасники, визначено постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2018 року № 1184 «Про проведення конкурсу на укладен-
ня угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ді-
лянки Іванівська».

Плата за участь у конкурсі становить 300 тис. гривень або еквіва-
лент цієї суми за курсом Національного банку на день оплати в іно-
земній валюті.

Реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь 
у конкурсі: отримувач коштів: Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України, код ЄДРПОУ одержувача: 37471933,

банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
код банку: 820172, рахунок: 37119010004110.
Призначення платежу: плата за участь у конкурсі відповідно до по-

станови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1184.
Конкурсну документацію можна отримати в робочий час у Мініс-

терстві енергетики та вугільної промисловості України за адресою:  
вул. Б. Хмельницького, 4, м. Київ, 01601.

Телефон для довідок: +38 (044) 594-5909 (Вялик Юрій Олексійович).

Оголошення про проведення конкурсу  
на укладення угоди про розподіл 

вуглеводнів, які видобуватимуться  
в межах ділянки Русанівська

Рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться 
конкурс: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 ро-
ку № 1180 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розпо-
діл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Русанівська».

Адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на 
участь у конкурсі подаються до Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, м. Ки-
їв, 01601.

Вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають 
подавати учасники, визначено постановою Кабінету Міністрів України  
від 18 грудня 2018 року № 1180 «Про проведення конкурсу на укладен-
ня угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ді-
лянки Русанівська».

Плата за участь у конкурсі становить 300 тис. гривень або еквіва-
лент цієї суми за курсом Національного банку на день оплати в іно-
земній валюті.

Реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь 
у конкурсі: отримувач коштів: Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України, код ЄДРПОУ одержувача: 37471933

банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
код банку: 820172, рахунок: 37119010004110.
Призначення платежу: плата за участь у конкурсі відповідно до по-

станови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1180.
Конкурсну документацію можна отримати в робочий час у Мініс-

терстві енергетики та вугільної промисловості України за адресою:  
вул. Б. Хмельницького, 4, м. Київ, 01601.

Телефон для довідок: +38 (044) 594-5909 (Вялик Юрій Олексійович).

Оголошення про проведення конкурсу  
на укладення угоди про розподіл 

вуглеводнів, які видобуватимуться  
в межах ділянки Софіївська

Рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться 
конкурс: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 ро-
ку № 1187 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розпо-
діл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Софіївська».

Адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на 
участь у конкурсі подаються до Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, м. Ки-
їв, 01601.

Вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають 
подавати учасники, визначено постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2018 року № 1187 «Про проведення конкурсу на укладен-
ня угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ді-
лянки Софіївська».

Плата за участь у конкурсі становить 300 тис. гривень або еквіва-
лент цієї суми за курсом Національного банку на день оплати в іно-
земній валюті.

Реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь 
у конкурсі: отримувач коштів: Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України, код ЄДРПОУ одержувача: 37471933,

банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
код банку: 820172, рахунок: 37119010004110.
Призначення платежу: плата за участь у конкурсі відповідно до по-

станови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1187.
Конкурсну документацію можна отримати в робочий час у Мініс-

терстві енергетики та вугільної промисловості України за адресою:  
вул. Б. Хмельницького, 4, м. Київ, 01601.

Телефон для довідок: +38 (044) 594-5909 (Вялик Юрій Олексійович).

Оголошення про проведення конкурсу  
на укладення угоди про розподіл 

вуглеводнів, які видобуватимуться  
в межах ділянки Угнівська

Рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться 
конкурс: постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 ро-
ку № 1189 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Угнівська».

Адреса, за якою подаються заяви на участь у конкурсі: заяви на 
участь у конкурсі подаються до Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України за адресою: вул. Б. Хмельницького, 4, м. Ки-
їв, 01601.

Вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що мають 
подавати учасники, визначено постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2018 року № 1189 «Про проведення конкурсу на укладен-
ня угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ді-
лянки Угнівська».

Плата за участь у конкурсі становить 300 тис. гривень або еквіва-
лент цієї суми за курсом Національного банку на день оплати в іно-
земній валюті.

Реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь 
у конкурсі: отримувач коштів: Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України, код ЄДРПОУ одержувача: 37471933, 

банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ,
код банку: 820172, рахунок: 37119010004110
Призначення платежу: плата за участь у конкурсі відповідно до по-

станови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1189.
Конкурсну документацію можна отримати в робочий час у Мініс-

терстві енергетики та вугільної промисловості України за адресою:  
вул. Б. Хмельницького, 4, м. Київ, 01601.

Телефон для довідок: +38 (044) 594-5909 (Вялик Юрій Олексійович).
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ

Київська обласна державна адміністрація (Організатор) оголошує конкурс з перевезення 
пасажирів на міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі території Київської області:

Київська обласна державна адміністрація (Організатор), відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Постано-
ви Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення па-
сажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі — Порядок), запрошує юридичних та фізичних осіб взяти участь 
у конкурсі з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі те-
риторії Київської області на наступних умовах за наступними об’єктами конкурсу:

Вимоги до перевізників, які братимуть участь у конкурсі з перевезення пасажирів на міжміських та приміських 
(внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області 

(далі — Конкурс):

Відповідно до п. 10  Порядку та ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» Організатор затвердив обов’язкові та до-
даткові умови Конкурсу, відповідно до яких перевізник-претендент зобов’язаний:

1. Мати достатню кількість автобусів для участі у Конкурсі, які відповідають нормам екологічної безпеки не нижче ЄВРО – 2.
2. Рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, повинен 

за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобіль-
ного транспорту.

3. На об’єкті Конкурсу, що являє собою приміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування, перевізник 
повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, в кількості до 35 відсотків від загальної кількості автобусів, але не менше одного транспортного засобу на об’єкті кон-
курсу.

4. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бу-
ти пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбача-
ти можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у 
салоні для оголошення зупинок.

5. Перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені 
для обслуговування об’єкта Конкурсу та перевезень, що повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достат-
ня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних 
транспортних засобів, що становить 10 відсотків від необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.

6. Автобуси, які пропонуються перевізником-претендентом для резерву (автобуси для заміни рухомого складу у разі виходу тех-
ніки з ладу), повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних транспортних засобів, передбаченими 
цими умовами та Порядком.

7. До додаткових умов належить наявність обладнання у перевізника-претендента GPS системи, встановленої на транспортних за-
собах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 29 березня 2019 року. Початок роботи о 10:00 год. у приміщенні Київської обласної 
державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 740  (7 поверх).

Плата за участь у конкурсі перевізником-претендентом за один об’єкт конкурсу складає 5000 (п’ять тисяч) грн. Кошти перера-
ховуються на розрахунковий рахунок 31257296116412 МФО 820172 ДКСУ у м. Києві код ЄДРПОУ 34694993, отримувач — «Управ-
ління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації», призначення платежу — «Плата за участь в конкурсі 29 берез-
ня 2019 року».

УВАГА! Для отримання інформації щодо характеристики об’єктів Конкурсу, отримання  бланків документів для участі у Конкур-
сі, прохання звертатись до відділу пасажирського транспорту управління інфраструктури Київської обласної державної адміністра-
ції за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012 щоденно у робочі дні з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 
до 16:45, обідня перерва з 13:00 до 13:45. 

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу: (044) 286-81-22, (044) 286-86-43, (044) 286-86-47
e-mail: pas-transport_koda@ukr.net.
Документи на участь у Конкурсі, який відбудеться 29 березня 2019 року, подаються перевізником-претендентом у двох закритих 

конвертах (пакетах)*, з позначками на кожному конверті «№1» та «№2» відповідно, із зазначенням дати конкурсу та назви переві-
зника-претендента, який подає документи для участі у Конкурсі. Прийом документів відбувається з дня публікації даного оголошен-
ня, щоденно у робочі дні за графіком: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 16:30, обідня перерва з 13:00 до 13:45, за адресою: 
м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, кабінет 1012. Кінцевий строк подачі документів 12:30  14 березня 2019 року.

*документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у закритих конвертах: з позначкою №1,  який повинен 
містити документи для участі в Конкурсі (документи мають бути надруковані, пронумеровані, прошиті та завірені перевізником-пре-
тендентом із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами) та № 2, який повинен містити лише заяву встановленого згідно з 
додатком 1 до Порядку зразка, на участь у конкурсі  з інформацією про те, на який об’єкт та автобусний маршрут конкурсу подає до-
кументи перевізник-претендент.

Для участі в Конкурсі перевізникам-претендентам необхідно подати окремо щодо кожного об’єкта Конкурсу документи, визначе-
ні статтею 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», за формою згідно з додатками 1 — 4 Порядку, а саме:

1. заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому має намір 
працювати претендент за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

2. відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті, разом з копіями сертифікатів відповідності та 
екологічності, за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3. відомості про додаткові умови обслуговування маршруту за формою згідно з додатком 3 до Порядку;
4. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;
5. анкету про участь у конкурсі з перевезення пасажирів за формою згідно з додатком 4 до Порядку;
6. копії попередніх договорів (дозволів) про обслуговування маршруту, який є об’єктом конкурсу (за наявності);
7. копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них по-

датку (форма №1ДФ) за останній квартал.
Вимога щодо мінімальної кількості місць для сидіння в автобусі 19 пасажиромісць не поширюється на транспортні засоби, які 

пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Роз’яснення, які стосуються подання для участі у конкурсі сертифікатів відповідності та екологічності транспортного засобу, мож-

на ознайомитись на  офіційному сайті Міністерства інфраструктури України за посиланням https://mtu.gov.ua/news/30429.html та 
https://mtu.gov.ua/news/30083.html 

Перелік об’єктів, обов’язкових та додаткових умов конкурсу  з перевезення пасажирів на міжміських та приміських  
(внутрішньообласних) автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Київської області
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1 826

Северинівка 
– Київ  
АС «Дачна» 

Северинівка – Бере-
зівка – Бузова – Гу-
рівщина – Київ АС 
«Дачна» 33,0 33,0 5 - - - -  +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

 - 1 19 1 1

2 775

Людвинівка 
– Київ  
АС «Дачна»

Людвинівка – Ка-
линівка – Копи-
лів – Берізка – Бу-
зова – Гуровщина 
– Тополя – Мила – 
Стоянка – Київ АС 
«Дачна»

50,0 50,0 8 - - - - + - + - -

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

- 2 19 1 1

3 373

Копилів – 
Київ  
АС «Дачна»

Копилів – Севері-
нівка – Берізка – 
Бузова – Гуровщи-
на – Тополя – Мила 
– Стоянка – Київ АС 
«Дачна»

39,0 39,0 6  -  - - -  +  -  +  -  -

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

 - 2 19 1 1

4 774

Луб’янка – 
Київ  
АС «Дачна»

Луб’янка – Озера 
– Гостомель – Київ 
АС «Дачна»

33,0 33,0 10  -  - - -  +  -  +  -  -

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

 - 2 19 1 1

5 835

Кодра —  
Бородянка

Кодра – Забуяння 
– Королівка – Озі-
рщина – Жовтневе 
– Вабля – Дружня – 
Бородянка

35,7 35,7 4  - - - -  +  -  +  -  -

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

- 2 19 1 1

6 836

Макарів – 
Клавдієве

Макарів – Гаврон-
щина – Плахтянка – 
Береза – Пороско-
тень – Клавдієве 22,0 22,0 3  - - - -  +  -  +  -  -

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

- 1 19 1 1

7 767

Мостище 
– Київ АС 
«Дачна»

Мостище – Ново-
сілки – Музичі –  
Гореничі – Київ АС 
«Дачна» 41,1 41,1 6 - - - -  +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

 - 2 19 1 1

8 768

Чорногород-
ка – Київ АС 
«Дачна»

Чорногородка – 
Яблунівка – Мос-
тище – Новосілки – 
Музичі – Гореничі – 
Київ АС «Дачна» 

46,8 46,8 4 - - - -  +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

 - 2 19 1 1

9 335

Русанів – 
Київ АС 
«Дарниця»

Русанів – Гоголів 
– Красилівка – Ди-
митрово – Брова-
ри – Київ АС «Дар-
ниця»

47,0 47,0 2 2 - - -  +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

 - 2 19 1 1

10 778

Яблунів-
ка – Київ АС 
«Дачна»

Яблунівка –  
Перевіз –   
с. Дзвінкове – 
с.Жорнівка – 
с. Дачі – с. Забір’я – 
Боярка – Вишневе – 
Київ АС «Дачна»

50.0 50.0 8  -  - - -  +  -  +  -  -

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

 - 1 19 1 1

11 346

Глеваха – 
Малютянка

Глеваха (Дачі) – 
Глеваха (Залізнич-
на станція) – Малю-
тянка (вул. Героїв 
Танкистів)

9,8 9,8 7 - - - - + - + - -

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

- 1 19 1 1

12 790

Осещина 
– Київ АС 
«Полісся»

Осещина – Виш-
город – Київ – 
АС «Полісся»

22,9 22,9 10 - - - - + - + - -

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

- 2 19 1 1

13 845

Біла Церква 
АС –  
Красноліси

Біла Церква АС – 
Фурси – Пищики – 
Руда – Шамраївка – 
Дулицьке –  
Красноліси 

40,0 40,0 5 - - - -  +  -  +  -  -

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

- 2 19 1 1

14 356

Згурівка – 
Яготин АС

Згурівка – Черво-
ний відділок – Во-
лодимирівка – Май-
ське – Шевченко-
ве – Свобода – Без-
углівка – Озерне – 
Супоївка – Дзюбів-
ка – Черкасівка – 
Райківщина –  
Яготин АС

49,0 49,0 2  - - - -  +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

- 1 19 1 1

15 319

Стара  
Оржиця –  
Яготин

Стара Оржиця – Ли-
зогубова  Слобода 
– Право Жовтня – 
Червоне – Лозовий 
Яр – Сулимівка – 
Божки – Яготин 

46,0 46,0 2  - - - -  +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
І
ІІ
ІІІ

- 1 19 1 1

16 374

Білогород-
ка – Київ АС 
«Південна»

Білогородка (вул. 
Соборна) – Свято-
петрівське  – Свя-
топетрівське («ЖК 
Петрівський  
Квартал») – Софі-
ївська Борщагівка  
(ЖК «Європейка») 
– Софіївська Бор-
щагівка  (ЖК «Со-
фіївська сфера») – 
Київ АС  
«Південна»

23,0 26,0 10 10 - - - - - + - -

М2
М3
A 
В
І
ІІ 
ІІІ

- 4 19 1 1

17 736

Круглик 
– Київ АС 
«Південна»

Круглик – Віта По-
штова – Чабани – 
Київ АС «Південна»

18,2 18,2 35 - - - - + - + - -

М2
М3 
A, 
В,
І
ІІ
ІІІ

- 2 19 1 1

18 739

Чабани – 
Київ АС 
«Південна»

Чабани – Київ АС 
«Південна»

16,4 16,4 50 - - - - + - + - -

М2
М3 

A, В, 
І, ІІ
ІІІ

- 4 19 1 1

19 706

Бровари 
– Київ АС 
«Дарниця»

Бровари  (вул. 
Олімпійська) – Бро-
вари (вул. Моска-
ленка Сергія) – Бро-
вари (вул. Онікієн-
ка Олега) – Брова-
ри (вул. Ярослава 
Мудрого) – Бровари 
(вул. Київська) –  
 м. Київ АС «Дар-
ниця»

16,0 16,0 30 30 - - - + - + - -

М2
М3 
A
В
І
ІІ
ІІІ

- 10 19 1 1

20 707

Бровари 
– Київ АС 
«Дарниця»

Бровари (вул. Бро-
варської сотні – 
Бровари  (вул. 
Олімпійська) –  
Бровари  
(вул. Москаленка 
Сергія) – Бровар-
ська окружна –  
м. Київ  
АС «Дарниця»

19,3 19,3 20 20 - - - + - + - -

М2
М3 
A
В
І
ІІ
ІІІ

- 4 19 1 1

21 1075/1076 
1107/1108

Розумни-
ця – Київ АС 
«Південна»

Розумниця – Бесід-
ка – Красилівка – 
Станіславчик – Гей-
сиха – Ставище – 
+Кривець – Іванів-
ка – Гостра Могила 
- +Чупира – Потіїв-
ка – +Черкас – +Та-
раща – Біла Церква 
– Скрипки – Київ АС 
«Південна»

153,0 153,0 2 - - 08:50
15:35

07:30
15:00  +  -  +  -  - 

М3
В 
ІІ
ІІІ

1 1 19 1 -

22

4449/4450 
4447/4448

Тулин-
ці – Київ АС  
«Поділ»

Тулинці – Маслівка 
– Козин – Салов – 
Андріївка –  
Миронівка АС –  
Росава – Зеленьки 
– Липовець –  
Кагарлик –  
Леонівка – Григо-
рівка – Обухів –  
Київ АС «Поділ»

144,0 144,0 2 - - 05:30
15:00

12:20
18:50 +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1

19 1 -

1521/1522 
1523/1524

Ємчиха – 
Київ АС «Ви-
дубичі»

Ємчиха – Миронів-
ка – Кагарлик –  
Київ АС «Видубичі» 118,0 118,0 2 - - 07:00

14:30
11:35
17:10 + - + - -

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1

1529/1530 
1531/1532

Маслівка – 
Біла Церква 

Маслівка – Миро-
нівка – Кагарлик – 
Узин – Біла Церква 86,0 86,0 2 - - 05:30

14:00
09:00
17:20 + - + - -

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1

4115/4116 
4123/4124

Олексан-
дрівка – Ки-
їв АС  «По-
діл»

Олександрівка –  
Карапиші – Пусто-
віти – Миронівка – 
Росава – Зеленьки 
– Матвіївка –  
Вікторівка –  
Фролівка – Шубів-
ка – Тернівка – Ка-
гарлик – Леонівка – 
Григорівка –  
Обухів АС –  
Київ АС  «Поділ»

154,0 154,0 2 - - 05:20
13:45

08:35
17:20 +  -  +  -  - 

М3
В
ІІ
ІІІ

1 1

3479/3478 
3481/3480

Потік – Ки-
їв АС «По-
діл»

Потік – Польове – 
Світле – Коритище 
– Очеретяне –  
Бурти – Кагарлик – 
Горохове –  
Леонівка – Григо-
рівка – Обухів –  
Київ АС «Поділ»

123,0 123,0 2 - - 05:40
14:30

09:40
18:45 +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1
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7209/7210 
7211/7212

Великий  
Букрин – 
Київ АС 
«Поділ»

Великий Букрин – 
Малий Букрин – Ду-
дарі – Грушків – 
Ведмедівка – Пії – 
Пивці – Ржищів – 
Юшки – Гребені – 
Стайки – Витачів – 
Халеп’я – Трипіл-
ля – Українка – Київ 
АС «Поділ»

140,0 140,0 2 - - 07:40
15:20

10:25
17:40 +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1

23

1525/1526 
1527/1528

Юхни –  
Київ АС  
«Видубичі»

Юхни – Карапиші – 
Миронівка – Кагар-
лик – Київ АС «Ви-
дубичі» 121,0 121,0 2 - - 07:30

13:50
10:10
18:15 + - + - -

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1

19 1 -

4611/4612 
4613/4614

Яхни –  
Київ АС  
«Поділ»

Яхни – Вільховець – 
Семигори – Владис-
лавка – Миронівка 
АС – Росава – Зе-
леньки – Липовець 
– Кагарлик – Лео-
нівка – Григорівка 
– Обухів – Київ АС 
«Поділ»

131,0 131,0 2 - - 07:40
11:40

13:10
15:40 +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1

7135/7136 
7137/7138

Миронівка 
АС – Київ АС 
«Поділ»

Миронівка АС – Зе-
леньки – Липовець 
– Кагарлик –  
Леонівка – Обухів – 
Київ АС  «Поділ»

118,0 118,0 2 - - 06:20
13:20

09:15
16:55 +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1

7225/7226 
7227/7228

Маслівка 
– Київ АС 
«Поділ»

Маслівка – Козин – 
Салів – Андріївка – 
Миронівка АС – Ро-
сава – Зеленьки – 
Липовець – Кагар-
лик АС – Леонівкка 
– Григорівка – Обу-
хів – Київ  «Поділ»

134,0 134,0 2 - - 05:10
14:30

10:00
18:10 +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1

24

3977/3978 
1379/3980

Людвинів-
ка – Київ АС 
«Полісся»

Людвинівка – Ва-
рівськ – Олізарівка 
– Сидоровичі – Чка-
ловка – Термахівка 
– Обуховичі – Іван-
ків – Шпилі – Рудня 
Шпилівська – Руд-
ня Тальська – Фе-
невичі – Катюжанка 
– Димер – Демидів 
– Лютіж – Старі Пе-
трівці – Нові Петрів-
ці –  Київ  АС  
«Полісся» 

119,0 119,0 2 - - 06:00
12:30

10:30
15:00 +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 2

19 1 -

3655/3656 
3657/3658

Ладижи-
чі – Київ АС 
«Полісся»

Ладижичі – Сука-
чі –  Іванків –  Шпи-
лі –  Рудня – Шпи-
лівська – +Рудня – 
Тальська –  Фене-
вичі – м.Київ  АС 
«Полісся»

78,0 78,0 2 - - 06:20
15:50

07:50
19:00 +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1

25 1235/1236

Рубченки 
– Київ АС 
«Південна»

Рубченки – Володи-
мирівка – Чепіжинці 
– Капустинці – Мар-
муліївка – Кленове 
– Руде Село – Ко-
сівка – Городище-
Косівське – Зава-
дівка – Володарка – 
Логвин – +Сороко-
тяги – Біла Церква 
АС – Гребінки –  
Київ АС «Південна»

159,0 159,0 1 - - 11:40 16:55 +  -  +  -  - 
М3
В
ІІ
ІІІ

1 1 19 1 -

26
3759/3760 
3761/3762 
4783/4784 
4785/4786

Капустинці – 
Біла Церква, 
через Воло-
дарку

Капустинці – Мар-
муліївка – Кленове – 
Руде Село – Косівка 
– Городище-Косів-
ське – Завадівка – 
Володарка – Логвин 
– Сорокотяги – Ма-
ла Вільшанка – Біла 
Церква АС 

74,0 74,0 4 - -
07:30
11:30
14:20
17:30

9:30
13:30
16:20
19:30

+ - + - -

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 2 19 1 -

27

1959/1958

Рокитне 
– Київ АС 
«Поділ»

Рокитне – Ольша-
ниця – Любка – 
Луб’янка – радгосп 
1 Травня – Шарки – 
Бакумівка – Ромаш-
ки – Петрівське – 
Маківка – Запруддя 
– Стави – Бендюгів-
ка – Мирівка – Ан-
тонівка – Леонівка – 
Обухів АС – Київ АС 
«Поділ»

150,0 150,0 1 - - 05:00 16:00 +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1

19 1 -

1795/1798

Рокитне 
– Київ АС 
«Поділ»

Рокитне АС – Ро-
машки – Телешівка  
– +Запрудка – Стави 
– Бендюгівка – +Ми-
рівка – Мотузівка – 
Антонівка – Леонів-
ка – Обухів АС – Ки-
їв АС «Поділ»

115,0 115,0 1 - - 05:10 13:30 +  -  +  -  - 

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1

28 7123/7124

Леляки – 
Київ АС 
«Дарниця», 
через Бор-
щів  

Леляки – Семенівка 
– +Березань – Бор-
щів – +Бзів - Іванків 
– Бориспіль – Київ 
АС «Дарниця»

78,0 78,0 1  -  - 06:00 08:00  +  -  +  -  -

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1 19 1 -

29
1503/1504 
1505/1506 
1507/1508

Коржі –  
Київ АС  
«Видубичі»

Коржі – Борщів – 
Іванків – Бориспіль 
– Київ АС  
«Видубичі» 75,0 75,0 3 - -

05:45
11:45 
15:45

7:10
13:10 
17:10

+ - + - -

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 1 19 1 -

30

5009/5010 
5011/5012 
5013/5014 
5015/5016 
5017/5018

Переяслав- 
Хмельниць-
кий –  
Яготин

Переяслав-Хмель-
ницький – Чирське 
– +Велика Каратуль 
– Строкова – Помо-
клі – Соснова – Ра-
дянське – Сомкова 
Долина – Панфіли – 
Яготин

58,6 58,6 5 - -

06:10
10:20
12:30
15:00
18:00

07:55
12:25, 
15:15
17:25
19:30

+ - + - -

М2
М3
A
В
ІІ
ІІІ

1 2 19 1 -

31 1610/1611 
1612/1613

Голодьки 
– Київ АС 
«Південна»

Голодьки –  
Росішки – Тетіїв 
АС – Кашперівка-
+Скибенці – +Скви-
ра – Косівка – Гор-
косівка – Завадівка 
– Володарка – Ма-
ла Вільшанка – Бі-
ла Церква – Київ АС 
«Південна»

157,0 157,0 2 - - 05:30
16:30

14:05
19:55 + - + - -

М3
В
ІІ
ІІІ

1 1 19 1 -

32
1307/1308, 
1309/1310, 
1311/1312, 
1313/1314

Бишів – Київ 
АС «Дачна», 
через  
Пашківку

Бишів – Горобіївка 
– Пашківка – Вітрів-
ка – Фасова – Ма-
карів 51 км. – Кали-
нівка РС – +Копилів 
– +Северинівка – 
Київ АС «Дачна»

61 61 4 - -
05:20,
09:20, 
14:00, 
16:00

07:40,
12:15, 
16:50, 
18:00

+ - + - -

М2
М3 
A, 
В, 
ІІ,
 ІІІ

1 2 19 1 -

33

1895/1896, 
1897/1898, 
1899/1900, 
1901/1902, 
1903/1904, 
1905/1906

Баришівка – 
Київ АС «Ви-
дубичі»

Баришівка – Воло-
шинівка – Бзів – 
Іванків – Бориспіль 
– Київ АС  
«Видубичі»

66,5 66,5 6

06:20,
07:20, 
09:20,
10:30, 
16:20, 
19:40

07:20,
08:40, 
10:40,
11:40, 
17:40, 
20:20

+ - + - -

М2
М3 
A, 
В, 
ІІ, 
ІІІ

1 2 19 1 -

34
7483/7484
7485/7486
7487/7488

Войтове – 
Київ АС «Ви-
дубичі»

Войтове – Пилип-
че – Ярешки – Лех-
нівка – Садове – Бе-
резань (ЗОШ №4) – 
Березань (ТАНК) – 
+ Іванків – Борис-
піль – Київ АС «Ви-
дубичі»

101,0 101,2 3 - -
06:50
12:00
17:30

09:00
15:00
19:50

+ - + - -

М2
М3
A
B
ІІ
 III

1 1 19 1 -

35
1435/1436, 
1437/1438, 
1439/1440

Михайлів-
ка – Київ АС 
«Дарниця»

Михайлівка – Гре-
бельки – Світиль-
не – Плоске – Гого-
лів – Ворошилово 
– Красилівка – Ди-
митрове – Київ АС 
«Дарниця»

53,0 53,0 3 - -
6:50, 
10:35, 
16:15

8:50, 
14:15, 
19:20

+ - + - -

М2
М3 
A,
В,  
ІІ, 
ІІІ

1 1 19 1 -

• Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні входи-
ти в загальну кількість рухомого складу для роботи на маршруті

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: акціонерне товариство «Гідросила МЗТГ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00235814
3. Місцезнаходження: вулиця Індустріальна, будинок 59, місто Мелітополь, Запорізька область, 

Україна, 72316
4. Міжміський код, телефон та факс: (0619) 422109, (0619) 422109
5. Електронна поштова адреса tivanova@mztg.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-

тя інформації: hydrosilamztg.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотеч-

ні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ 
цього Положення зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
25 лютого 2019 року Наглядовою Радою акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» було при-

йнято рішення (Протокол № 3) про обрання до складу Правління акціонерного товариства «Гідро-
сила МЗТГ» юрисконсульта Бічук Анастасії Анатоліївни. Підставою для прийняття рішення є про-
позиція Голови Наглядової Ради акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» Тітова Юрія Олексан-
дровича.

Юрисконсульт Бічук Анастасія Анатоліївна, яку обрано до складу правління акціонерного това-
риства «Гідросила МЗТГ», не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Бічук Анастасія Ана-
толіївна часткою в статутному капіталі та пакетом акцій емітента — акціонерного товариства «Гід-
росила МЗТГ» не володіє.   

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: самопредставництво у судах. У Бі-
чук Анастасії Анатоліївни відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Строк, на який обрано юрисконсульта Бічук Анастасію Анатоліївну до складу Правління: без-
строково. Протягом останніх п’яти років та по теперішній час Бічук Анастасія Анатоліївна обійма-
ла (-є) посаду юрисконсульта.   

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління – генеральний директор           _________                    І. Я. Сидорчук
                                                                                          (підпис)  
                                                                   25 лютого 2019 року  

Національний  банк  України
Звіт про фінансовий стан

(у мільйонах гривень)

№   
ряд-
ка

Найменування статті 01.01.2019 01.01.2018

I. АКТИВИ
1 Кошти та депозити в іноземній валюті та банківських металах 116 681 25 168
2 Цінні папери нерезидентів 432 991 414 455
3 Авуари в СПЗ 100 60 860
4 Монетарне золото 27 752 28 404
5 Цінні папери України 363 011 371 700
6 Кредити банкам та іншим позичальникам 22 145 32 470
7 Внутрішній державний борг 1 834 1 926
8 Внески в рахунок квоти МВФ 77 472 80 415
9 Основні засоби та нематеріальні активи 4 742 5 378
10 Інші активи 4 285 5 315

Усього активів 1 051 013 1 026 091

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
11 Банкноти та монети в обігу 400 119 361 544
12 Кошти банків 38 497 39 995
13 Кошти державних та інших установ 47 697 56 084
14 Зобов’язання з перерахування прибутку до бюджету - -
15 Депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України 62 076 67 190
16 Кредити отримані 2 769 2 807
17 Зобов’язання перед МВФ, крім зобов’язань зі сплати внеску  

за квотою
217 300 206 245

18 Боргові зобов’язання на користь МВФ зі сплати внеску за квотою 77 462 80 411
19 Інші зобов’язання 2 105 3 318

Усього зобов’язань 848 025 817 594

III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
20 Статутний капітал 100 100
21 Загальні  та інші резерви 52 820 54 707
22 Резерви  переоцінки активів і зобов’язань 150 068 153 690

Усього власного капіталу 202 988 208 497
Усього пасивів 1 051 013 1 026 091

 
Голова        Яків СМОЛІЙ
Головний бухгалтер — директор
Департаменту бухгалтерського обліку            Богдан ЛУКАСЕВИЧ

Токмацький районний суд Запорізької 
області викликає в судове засідання Зем-
ляного Євгенія Валентиновича як відпо-
відача в цивільній справі №328/2848/18 
за позовом Земляної Юлії Вікторівни до 
Земляного Євгенія Валентиновича, тре-
тя особа, яка не заявляє самостійних ви-
мог на предмет спору, — Служба у спра-
вах дітей Токмацької міської ради, про по-
збавлення батьківських прав. Судове за-
сідання відбудеться 6 березня 2019 року 
о 10.00 годині в залі Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, буд. 28.

Суддя Новікова Н. В.

Посвідчення учасника війни 
серії В-ІУ № 273281, 

видане 20.02.1998 року Поліським 
Управлінням соціального захисту 

населення на ім’я Погорєлової Валентини 
Іратівни, вважати недійсним.

ТДВ «СК «Ю.Ec.Ай.» повідомляє 

про втрату бланків суворої звітності 

полісів ОСЦПВ у кількості 1 (одна) шт.: 

8399479, вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Ріхтер Володимир Володимирович, 23.02.1977 року на-

родження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається 
на 15 год. 00 хв. 05.03.2019 року до Хмельницького міськрайонного суду  
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, 2 поверх, каб. 204, суддя Анто-
нюк О. В., тел. (0382) 67-15-64) для проведення підготовчого судового засі-
дання в кримінальному провадженні № 22015240000000011 за ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені у  
ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 
КПК України.

Приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального окру-

гу Київської області Іванчишина Л. Г., бульвар Олександрійський, 145,  

м. Біла Церква, Київська область, 09117, тел./факс: (04563) 6-10-39,  

повідомляє про відкриття спадщини на майно після померлого 

02.10.2018 р. КАРДАШОВА ПЕТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 12.04.1948 р.н. 

Спадкоємці померлого викликаються до приватного нотаріуса для 

з’ясування повного кола спадкоємців.

РОЗШУК СПАДКОЄМЦІВ

27.11.2017 року померла Колєснікова Катерина Степанівна 
(16.06.1935 р.н.), яка проживала: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 
буд. 160, кв. 147.

Прошу спадкоємців протягом 30 днів з дати виходу оголошення 
звернутися за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 26.

Тел. +380577642262, +380501827392.
Нотаріус В. Л. Сосєдко

Повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини
До відома спадкоємців, 07.11.2018 року заведена спадко-

ва справа №138/2018 у Тимошенка М. М., приватного нотаріу-
са Кремінського районного нотаріального округу Луганської об-
ласті, адреса розташування робочого місця: Луганська область, 
Кремінський район, місто Кремінна, вулиця Титова, 7/24, піс-
ля смерті Ямщинського Василя Григорійовича, 19 березня 1959 
року народження, який помер 13 жовтня 2018 року, місце наро-
дження: Україна, Луганська область, Кремінський район, село 
Червонопопівка, його останнє місце реєстрації та проживання 
було за адресою: Луганська область, Кремінський район, місто 
Кремінна, вулиця Шевченка, будинок 86, квартира 2.

Приватне акціонерне товариство «Альтен»

(ЄДРПОУ 31564985) 

Оголошує про проведення Річних Загальних зборів акціоне-

рів товариства, які відбудуться 15 березня 2019 року о 10.00 

год. за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 5, оф. 47.

На порядку денному наступні питання:

1. Затвердження річної звітності товариства за 2018 рік.

2. Розподіл прибутку підприємства за 2018 рік.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Дудіна Миколу Миколайо-
вича, 28.10.1991 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 368 КК України, по обвинувальному акту, внесеному в Єдиний реєстр досудових 
розслідувань за № 42016220000001040 від 24.11.2016 року, справа № 644/6463/17-к, 
провадження № 1-кп/644/194/19, у підготовче судове засідання, призначене на 4 бе-
резня 2019 року о 13 годині 45 хвилин, головуючий суддя Горчакова О. І. Судове за-
сідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї 
П’ятирічки), 18 (корпус №2 суду), зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без участі Дудіна Мико-
ли Миколайовича.
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Зоопарки світу стоять 
у черзі по сайгаків 
з Асканії‑Нови 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ФАУНА. Зоопарки Китаю, США та Шотландії прагнуть при-
дбати сайгаків та інших копитних, яких розводять на території 
відомого в усьому світі біосферного заповідника Асканія-Нова 
імені Ф.Е. Фальц-Фейна. «Продаж надлишку тварин і птахів — 
звична практика для заповідника, — розповів його директор 
Віктор Гавриленко. — Замовлення на них отримуємо від укра-
їнських заповідників та з-за кордону. Кількість виконаних за-
мовлень залежатиме від приплоду».

Біосферний заповідник Асканія-Нова з часів засновника Фрі-
дріха Фальц-Фейна розводив ссавців і птахів для продажу в зві-
ринці, зоопарки, пізніше — до мисливських господарств. Традиція 
зберігається донині. Це одне із завдань закладу, яке чітко пропи-
сано в положенні про біосферний заповідник і в його статуті. На 
території заповідника нині розводять 72 види ссавців і птахів, і за-
лежно від результатів розмноження надлишки реалізують.

Асканія-Нова не має конкурентів у розведенні сайгаків. Як за-
значає Віктор Гавриленко: «Стосовно сайгаків у нас однозначно 
світовий пріоритет. Більшість розплідників, які були на території 
Казахстану, Росії, Узбекистану, не мали такого успіху. Торік про-
дали 105 сайгаків, тоді як наше стадо нараховувало близько 700 
особин. Були в реалізації плямисті й шляхетні олені, бізон, лань єв-
ропейська, кулан туркменський. Ми тримаємо баланс близько ти-
сячі копитних тварин і трохи більш як три тисячі птахів, які живуть 
у наших вольєрах або напів-
вільно. Цього року маємо за-
мовлення від китайців, аме-
риканців та шотландців. За-
довольнимо усіх чи ні, зале-
жить від результативності 
приплоду у травні—червні». 

Також в асканійському за-
повіднику — найбільше в 
Україні поголів’я бізонів. Ре-
алізують і рідкісних тварин, 
занесених до Першої і Дру-
гої конвенції СІТЕС, таких як 
кулани, коні Пржевальсько-
го, зебри. Рівень їх реалізації 
залежить від приплоду.

Сайгаки добре 
розмножуються у заповіднику

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Останній місяць зими 
здав свої позиції задов-

го до календарного наступу 
весни, подих якої став від-
чуватися від Стрітення Гос-
поднього. Раптове потеплін-
ня з дощами за кілька днів 
з’їло сніг. Зазеленіли місь-
кі газони, вкрилася пухнас-
тими білими котиками вер-
ба. Звідусіль лине любов-
не вуркотіння голубів, весе-
ле цвірінькання горобчиків, 
закличне «покинь сани, бе-
ри віз!» синичок. 18 лютого, 
прогулю ючись у Пуща-Во-
дицькому лісопарку, почув 
дятлів. Тарабанячи міцними 
дзьобами по сухій гілці, ці 
пернаті означують свою те-
риторію гніздування. Отже, 
весна іде назустріч нам, вес-
ні в цей час все раде. 

Чим порадує нас перший 
місяць весни? «Бог Ярило 
бере зиму на вила», «Бере-
зень снігом повіє і сонечком 
пригріє», «У березні вдень 
плющить, а вночі тріщить», 
— таку характеристи-
ку дають цьому місяцю 
прислів’я. На сьогодні про-
гнози харківського бабака 
Тимка, народних і офіцій-
них синоптиків збігаються: 
березень буде прохолод-
ним, а весна затяжною. 

Для трудівників села 
успіх весняно-польових 
робіт сприяє майбутньом у 
врожаю. Тому й вірили у 
прадавні прогнози, зважа-
ли на них. Оскільки най-
краще за па м’ятовувалися 
прикмети, пов’язані з дня-
ми релігійних свят, з них і 
склався своєрідний народ-
ний календар. У березні та-
кі дні припадають на свята 
Тимофія і Хоми (6), Віднай-
дення голови Іоанна Пред-
течі (9), Євдокії (Явдохи 
Плющихи, 14), Герасима 
Грачиного (17), Конона Го-
родника (18), Сорок Святих 
(28), Теплого Олекси (30). 

«На Тимофія теплом віє. 
Прийшов Хома — й зими 
вже нема», — кажуть старі 
люди. Ці прислів’я ґрунту-
ються на давніх спостере-
женнях і свідчать, що весна 
починалася в березні. Гос-
подарі на цілий день вига-
няли худобу у двір, міняли 
в загонах підстилку на сві-
жу, збільшували кормовий 
раціон. Яка погода на Тимо-

фія і Хоми, така утримаєть-
ся до кінця місяця. 

«На Предтечі злазь із 
печі, з лави піднімайся — 
на призьбу перебирайся», 
— закликає прислів’я. Від 
цього дня починається ма-
сове повернення з вирію 
птахів. Спочатку прилі-
тають жайворонки, потім 
граки, влаштовуючи га-
мірні бійки за місця гніз-
дувань. У селах, що ле-
жать на берегах річок і за-
плав, оселяються лелеки. 
Тепер для них облашто-
вують спеціальні опори з 
колесами від возів на вер-
хівці, адже солом’яних да-
хів, улюблених місць гніз-
дування цих птахів, давно 
вже нема. 

Якщо журавлі та лелеки 
повертаються з вирію ви-

соко, влітку буде високий 
урожай збіжжя. 

На Євдокії доброю озна-
кою вважають приліт лас-
тівок. Цих пташок шану-
ють як охоронців оселі. У 
далекому дитинстві у моїй 
сільській хаті ці щебетухи 
облаштовували гніздечко 
в сінях. Щоб їм вільно було 
залітати в нього, тато що-
весни виймав шибку над 
сінешніми дверима. 

Жінки замовляють цьо-
го дня пороги, «щоб убе-
регтися від людських пе-
ресудів та лихого ока». Че-
рез поріг нічого не мож-
на передавати — це межа, 
що роз’єднує людей. «Як-
що кури на Явдохи води 
нап’ються, то на Юрія Вес-
няного (6 травня) вівці на-
пасуться», — стверджує 

народна прикмета. Якщо 
цього дня йтиме дощ — до 
вологого літа; а подме хо-
лодний північний вітер — 
до холодного.

Конон Городник закли-
кає до активної роботи в 
полі та городі. Святого вва-
жають покровителем свій-
ських тварин, особливо ко-
ней. З нагоди свята госпо-
дарі видають їм подвій-
ну норму вівса, щоб добре 
трудилися під час оран-
ки. Господині цього дня го-
тують для висівання у за-
критих парниках насіння 
капусти і помідорів. Якщо 
на Конона жінці приснить-
ся город, а чоловікові кінь, 
господарський рік у роди-
ні буде успішним. Погожий 
сонячний день — до вро-
жайного літа. 

На Сорок Святих — 
астрономічний день наро-
дження весни. Господині 
печуть медяники у вигляді 
пташок. З ними діти вибіга-
ють у двір закликати в гос-
ті весну. Якщо цього дня під 
сонечком розтане остан-
ній сніг, влітку будуть ще-
дрі сіножаті; якщо день ви-
дасться холодним, вітря-
ним, у травні на ґрунті мо-
жуть з’явитися заморозки, 
а літо буде засушливим. 

Теплий Олекса зводить 
зиму нінащо. Ще вона мо-
же подекуди сипнути сні-
гом на зелене листя, як бу-
ло не раз, але квітень уже 
на порозі. Другий місяць 
весни йде у наступ з те-
плими південними вітра-
ми, під яскравим соняч-
ним промінням і невпин-
ним пробудженням при-
роди. Як геніально увічнив 
цю пору в поетичному об-
разі Олександр Олесь:

На мент єдиний залиши
Свій сум, думки і горе —
І струмінь власної душі 
Улий в шумляче море.
Поглянь, уся земля 

тремтить
В палких обіймах ночі,
Лист квітці рвійно 

шелестить,
Траві струмок воркоче.

Здрастуй, весно красна! 
Пора непоборного оновлен-
ня людського життя і при-
роди. А наші гіркі думки, 
сум і горе нехай упадуть 
небесною карою на хижа-
ків, що під двоголовим кри-
вавим символом плюндру-
ють українську землю.

НАШ КАЛЕНДАР
  1 березня — День «Нуль дискримінації»
  3 березня — Всесвітній день природи
  4 березня — Колодія. Проводи зими
  8 березня —  Міжнародний день боротьби за права жінок і 

міжнародний мир
  9 березня —  205 років від дня народження Т. Шевченка 

(1814—1861), українського поета, художника, 
мислителя; День землевпорядника

11 березня — Початок Великого посту
14 березня — День українського добровольця
17 березня —  День працівників житлово-комунального гос-

подарства і побутового обслуговування насе-
лення

18 березня —  День працівників податкової та митної служби 
України

20 березня —  Міжнародний день щастя; 380 років від дня 
народження Івана Мазепи (1639—1709), геть-
мана України, військового й політичного дія-
ча, мецената

21 березня —  Всесвітній день поезії; Всесвітній день людей 
із синдромом Дауна; Міжнародний день лісів; 
Міжнародний день боротьби за ліквідацію ра-
сової дискримінації; Міжнародний день Нав руз

21—27 березня  — Тиждень солідарності з народами, які бо-
рються проти расизму та расової дискриміна-
ції; Всесвітній день водних ресурсів

23 березня — Всесвітній метеорологічний день
24 березня —  Всесвітній день боротьби із захворюванням 

на туберкульоз; Міжнародний день права на 
встановлення істини щодо грубих порушень 
прав людини та гідності жертв

25 березня —  День Служби безпеки України; Міжнародний 
день солідарності зі співробітниками, утриму-
ваними під вартою і зниклими безвісти; Міжна-
родний день пам’яті жертв рабства і трансат-
лантичної работоргівлі; 20 років від дня смерті 
В. Чорновола (1937—1999), українського полі-
тичного і громадського діяча, публіциста

26 березня — День Національної гвардії України
27 березня —  п’ять років тому (2014) Генеральна Асамб-

лея ООН підтримала територіальну ціліс-
ність України, визнавши Крим і Севастополь 
її невід’ємними територіями

Бог Ярило бере зиму на вила

ТРАДИЦІЇ. Колодія — праслов’янське свято на честь 
весняного Сонця
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