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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«У Росії не буде іншого 

виходу, ніж сісти 
за стіл переговорів 

і виконувати 
міжнародні угоди, 
підписані зокрема  

й за її участі».

Як будують і де крадуть?
КОНТРОЛЬ. На це відповідатиме портал моніторингу фінан-

сування будівництва й ремонту автомобільних доріг, започат-
кований Офісом ефективного регулювання. Кожен охочий змо-
же в режимі онлайн відстежити перебіг виконання дорожніх ро-
біт і обсяг освоєння бюджетних коштів на ці цілі в конкретній га-
лузі. Портал ефективно контролюватиме використання коштів 
на ремонт доріг у розрізі областей та доріг державного і місце-
вого значення, на безпеку руху, а також відстежуватиме тенде-
ри в областях з ремонту доріг і фактично освоєні кошти.

Присутній на презентації порталу в УНІАН директор департа-
менту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автоперевезень 
Міністерства інфраструктури Віктор Сасін зазначив, що Укравто-
дор надає міністерству звіти про обсяги виконаних дорожніх робіт 
і відповідні витрати, а відомство аналізує цю інформацію, порівню-
ючи її з відкритими даними на подібних ресурсах. «У разі виявлен-
ня фактів порушення ми зобов’язані згідно з чинним законодав-
ством повідомити про це правоохоронні органи, що й робитимемо, 
користуючись зокрема і цим порталом», — запевнив фахівець. 

2,112 трлн грн
становить державний борг України.  

У лютому він скоротився  

на 60,02 млрд грн, або на 2,8% 

СИТУАЦІЯ. Дві доби жителі Сумщини поблизу  
українсько-російського кордону залишалися без українського 
телебачення

Чому пропав ТV-сигнал 
на прикордонні?

Президент про високу ціну, яку сплачує і надалі 
сплачуватиме агресор за порушення норм 
міжнародного права й світового порядку  

2 6
 ОРІЄНТИР

П’яту річницю формування 
відзначає Національна 
гвардія України. Її воїни 
завжди готові до виконання 
найскладніших завдань 

ЮВІЛЕЙ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Положення про спеціальну школу 
та Положення про навчально-
реабілітаційний центр»

Ф
от

о 
В

ол
од

им
ир

а 
З

А
ЇК

И

4

Томос побачать в Антарктиді
Любов ДМИТРЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

ЗНАЙ НАШИХ. 24-та Українська 
антарктична експедиція відбула до 
антарктичної станції «Академік Вер-
надський». Вона відвезла копію То-
моса в Антарктиду.

Полярники змінили там поперед-
ників із 23-ї експедиції. Вони продов-
жать багаторічні безперервні дослід-
ження, а також розпочнуть нові. На 
цьому наголосила міністр освіти і 

нау ки Лілія Гриневич під час урочис-
тих проводів, повідомляє Національ-
ний антарктичний науковий центр.

До складу 24-ї експедиції увійшли 
12 учасників: сім науковців, троє інже-
нерно-технічних фахівців, лікар та ку-
хар. Їх відібрали через відкритий кон-
курс без гендерних обмежень. То-
му серед них дві жінки — лікар Ната-
ля Бабій та біолог Наталя Савченко, 
яка вже нині працює на станції й зали-
шиться на довгу зимівлю. В експедиції 
чотири новачки. А середній вік учасни-

ків став значно молодшим. Найстар-
шому 47 років, наймолодшому — 27.

Міністр зауважила, що дуже важ-
ливо створити для українських по-
лярників найкращі умови перебуван-
ня на станції. Тому торік уперше пе-
редбачено гроші на її ремонт — май-
же 35 мільйонів гривень. Процес мо-
дернізації поділено на кілька етапів. 
Перша частина робіт триває нині, а їх 
завершення заплановано на наступ-
не арктичне літо, тобто на грудень — 
березень 2019—2020 років.

Лілія Гриневич зазначила, що 
вперше екіпірування експедиції на 
антарктичну станцію  повністю за-
безпечили українські виробники.

«Ця експедиція стане першою, яка 
повністю — від лиж до окулярів і шапок 
— одягнена в українську продукцію. Це 
переважно експериментальні зразки. 
І це приклад співпраці науки і бізнесу. 
Ми сподіваємося, що це стан е доброю 
традицією», — сказала урядовець. 

Більшість екіпірування, як комп-
лект шкарпеток Trekking, пропонова-

ний українським полярникам, випро-
бувано в різних складних умовах.

«Шкарпетки мають спеціальний 
склад: і синтетичні волокна, і нату-
ральна вовна. Є комплекти на кілька 
сезонів — по три види шкарпеток. Є 
компресійні, які поліпшують крово обіг 
і витримку м’язів. У них навіть можна 
відновлюватися під час сну, в такий 
спосіб з організму виводиться мо-
лочна кислота», — зазначив дирек-
тор компанії Ігор Ляшко. Отже, по-
лярникам буде тепло та комфортно. 
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ДОКУМЕНТИ

ЗАТВЕРДЖЕНO
рішенням Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Дер-
жавного бюро розслідувань, першого заступника та заступника Директора 
Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів та керів-
ників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, пра-
цівників підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань

Протокол від 21 березня 2019 року №83

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу на зайняття трьох вакантних посад керівників 

підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань
 
Відповідно до рішення Комісії з проведення конкурсу на зайняття посад 

Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника та заступни-
ка Директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних ор-
ганів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро роз-
слідувань, працівників підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро 
розслідувань від 21 березня 2019 року (протокол №83), керуючись Законом  
України «Про Державне бюро розслідувань» у зв’язку із зміною штатного 
розпису центрального апарату Державного бюро розслідувань та припинен-
ням конкурсу на зайняття нижченаведених вакантних посад керівників під-
розділів центрального апарату Державного бюро розслідувань (відповідно 
до листів Директора Державного бюро розслідувань від 27 лютого 2019 року  
№01-1977, від 13 березня 2019 року №01-2643): 

• начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Управлін-
ня міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій Державного бю-
ро розслідувань;

• заступник керівника Управління міжнародного співробітництва та зовніш-
ніх комунікацій Державного бюро розслідувань;

• заступник керівника Управління правового забезпечення Державного бю-
ро розслідувань;

• начальник юридичного відділу Управління правового забезпечення Дер-
жавного бюро розслідувань.

• заступник керівника Управління режимно-секретної роботи та захисту ін-
формації Державного бюро розслідувань;

• начальник відділу технічного захисту інформації Управління режимно-се-
кретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань

оголошується конкурс на зайняття нижченаведених вакантних посад керів-
ників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань (від-
повідно до кваліфікаційних вимог і критеріїв професійної придатності, за-
тверджених наказом Державного бюро розслідувань від  13 липня 2018 року  
№ 74 (у редакції наказу Державного бюро розслідувань від 04 березня 2019 
року №70): 

• заступник керівника Управління — начальник відділу технічного захисту 
інформації Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації Дер-
жавного бюро розслідувань;

• заступник керівника Управління — начальник відділу міжнародно-право-
вого співробітництва Управління міжнародного співробітництва та зовнішніх 
комунікацій Державного бюро розслідувань;

• заступник керівника Управління — начальник юридичного відділу Управ-
ління правового забезпечення Державного бюро розслідувань.

Строки проведення конкурсу.
Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймають-

ся до 22.04.2019 року включно.
Кандидат може подавати документи на будь-яку з визначених вакантних 

посад (на кожну посаду подається повний перелік документів).
Перелік документів для участі у конкурсі визначений законами Украї-

ни «Про Державне бюро розслідувань», «Про державну службу», «Про запо-
бігання корупції».

Документи необхідно надсилати лише поштою (поштовим відправленням з 
оголошеною цінністю з описом вкладення та повідомленням про його вручен-
ня) виключно на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів України (01008, м. Ки-
їв, вул. Грушевського,12/2).

Конверт із пакетом документів має містити позначку (у лівому верхньому 
куті): «НА КОМІСІЮ ДБР», а також назву посади, на яку претендує кандидат.

Строк подання документів на конкурс не вважається пропущеним, якщо 
документи відправлено поштою до закінчення строку подання документів на 
конкурс (визначається за відбитком календарного штемпеля).

Особи, які подали документи для участі у конкурсі, який припинено, мають 
право до 5 квітня 2019 року подати заяви на відповідні посади нового конкур-
су (на кожну з посад окрему заяву), а також заяву у довільній формі про за-
рахування раніше поданих документів.

Телефон робочої групи Конкурсної комісії: (044) 256-73-91.
E-mail Конкурсної комісії: com.dbr@kmu.gov.ua

Додатки:
1) Форма заяви про участь у конкурсі;
2) Перелік документів для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад 

керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань;
3) Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайнят-

тя посад, затверджені наказом Державного бюро розслідувань від  13 липня 
2018 року № 74 (у редакції наказу Державного бюро розслідувань від 04 бе-
резня 2019 року №70).

4) Особова картка державного службовця, затверджена наказом Нацдерж-
служби від 5 серпня 2016 року № 156.

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

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

Втрачені документи, 
видані на ім’я Тарасенка Сергія Івановича, а саме: 

паспорт громадянина України СН №241627 та посвідчення 
«Ветерана військової служби» серія АА №127421, 

вважати недійсними.

Посвідчення учасника війни 
серії В-ІУ № 288454 видане 17.02.2009 року 

Поліським Управлінням праці та соціального захисту населення   
на ім’я Мишко Антоніни Григорівни, 

вважати недійсним.

Диплом бакалавра та додаток до диплома КВ №32899045 
від 03.07.07 року, а також додаток до диплома 

магістра 2009 р., видані Київським національним 
університетом ім. Т. Г. Шевченка на ім’я Харченко Тетяни 

Миколаївни, вважати недійсними  у зв’язку з технічною помилкою.

Богунський районний суд м. Житомира  

(м. Житомир, м-н Соборний, 1) викликає як 

обвинуваченого Михайлова Віталія Володи-

мировича в судове засідання, яке відбудеться 

08 квітня 2019 року о 15 год. 20 хв. в залі суду  

2-Б-1, по кримінальному провадженню по об-

винуваченню Михайлова Віталія Володимиро-

вича за ст.258-3 ч.І КК України.

Суддя І. В. Зіневич

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, 

вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016050000000399 від 19 квітня 2016 року (справа № 1-кп/243/72/2019) за обвинуваченням 
Мінченко Яни Олександрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Мінченко Яну Олександрівну, яка про-
живає за адресою: вул. Столяревського, б. 28, кв. 25, м. Горлівка, Донецької області, у судове засі-
дання, яке відбудеться 4 квітня 2019 року о 12 год. 45 хв. у залі судового засідання №11.

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

Суддя  І. О. Сидоренко

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 березня 2019 р. № 248 
Київ

Про внесення змін до Порядку підготовки, 
реалізації, проведення моніторингу 
та завершення реалізації проектів 

економічного і соціального розвитку 
України, що підтримуються міжнародними 

фінансовими організаціями 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завер-

шення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що під-
тримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 70 (Офіційний вісник 
України, 2016 р., № 16, ст. 627; 2018 р., № 45, ст. 1571; 2019 р., № 5, ст. 175), 
зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 березня 2019 р. № 248
ЗМІНИ, 

що вносяться до Порядку підготовки, реалізації,  
проведення моніторингу та завершення  реалізації проектів  

економічного і соціального розвитку України, що  
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями 

1. Абзац третій пункту 2 після слів «та управління корпоративними правами 
щодо якого здійснює Кабінет Міністрів України» доповнити словами «, держав-
не підприємство, господарське товариство, у статутному капіталі якого 50 та 
більше відсотків акцій (часток) належать державі, акціонерне товариство, що 
здійснює видобування нафти та/або транспортування природного газу, газово-
го конденсату, нафти та інших корисних копалин».

2. Пункт 12 виключити.
3. Доповнити Порядок пунктом 151 такого змісту:
«151. Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про залучення 

фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проекту відповідаль-
ний виконавець подає в установленому порядку Мінфіну пропозиції до Бю-
джетної декларації, проекту закону про Державний бюджет України на відпо-
відний рік або про внесення змін до закону про Державний бюджет України на 
поточний рік щодо видатків і надання кредитів, які передбачається здійснюва-
ти за рахунок фінансових ресурсів, що залучаються від МФО для реалізації ін-
вестиційного проекту, та в разі потреби видатків, які передбачається здійсню-
вати за рахунок авансу позики, що залучається від МФО для підготовки інвес-
тиційного проекту. 

Мінфін передбачає в установленому порядку фінансові ресурси, що залуча-
ються від МФО для реалізації інвестиційного проекту, або кошти на виконан-
ня зобов’язань за державною гарантією у Бюджетній декларації, проекті зако-
ну про Державний бюджет України на відповідний рік. У разі необхідності вне-
сення змін до закону про Державний бюджет України на поточний рік відпові-
дальний виконавець — головний розпорядник бюджетних коштів готує відпо-
відний законопроект.».

4. Абзац перший пункту 33 після слів «відповідальним виконавцем за пого-
дженням з Мінфіном» доповнити словами «не пізніше ніж у місячний строк з 
дати набрання чинності договором України з МФО».

5. Абзац третій пункту 36 викласти в такій редакції:
«Відповідальний виконавець та/або бенефіціар за проектами, що реалізу-

ються згідно з договорами України з МБРР, надає Мінфіну на погодження доку-
менти щодо звітування перед МБРР про витрачені попередньо кошти із спеці-
альних/транзитних рахунків разом з належним чином завіреними копіями пер-
винних документів, що підтверджують використання коштів позики (платіж-
ні документи, договори, акти виконаних робіт, рахунки фактури тощо), інфор-
мацію про коди програмної класифікації видатків та кредитування і коди еко-
номічної класифікації видатків або кредитування, за якими відображатимуться 
видатки, або надання кредитів, із зазначенням категорії витрат, визначених до-
говором України з МБРР, та пунктів плану закупівель товарів (робіт, послуг), а 
також наявності погодження МБРР на здійснення таких витрат або пояснення 
щодо причини відсутності такого погодження.».

6.  Пункт 39 викласти в такій редакції:
«39. У разі коли під час реалізації інвестиційного проекту, за яким кошти 

МФО залучалися державою, виникла потреба у його реструктуризації, відпо-
відальний виконавець готує обґрунтування необхідності такої реструктуриза-
ції разом з проектом листа Мінфіну до МФО та погоджує його з бенефіціаром, 
Мінфіном та МЗС. 

Мінфін після отримання погодженого проекту листа до МФО звертається до 
МФО з пропозиціями щодо реструктуризації інвестиційного проекту та у тиж-
невий строк після отримання від МФО пропозицій про внесення змін до дого-
вору України з МФО звертається до Мін’юсту щодо визначення внутрішньо-
державної процедури, необхідної для набрання чинності зазначеними змінами. 

Якщо внесення змін до договору України з МФО не потребує ратифікації, 
Мінфін після набрання чинності змінами до договору України з МФО інформує 
про це Кабінет Міністрів України, відповідального виконавця та бенефіціара.

Якщо внесення змін до договору України з МФО потребує ратифікації, по-
дальші заходи здійснюються відповідно до вимог абзацу п’ятого пункту 22 та 
пунктів 23 і 24 цього Порядку. 

Мінфін у разі отримання від МФО пропозицій про внесення змін до догово-
ру України з МФО, ініціатором яких є МФО, погоджує такі пропозиції з бенефі-
ціаром, відповідальним виконавцем, МЗС та Мін’юстом.

Відповідальний виконавець у разі отримання від МФО пропозицій про вне-
сення змін до договору України з МФО забезпечує їх погодження з бенефіціа-
ром, Мінфіном, Мін’юстом та МЗС.

Мінфін після отримання погоджених пропозицій про внесення змін до дого-
вору України з МФО забезпечує їх погодження та надсилає до МФО і у тижне-
вий строк звертається до Мін’юсту щодо визначення внутрішньодержавної про-
цедури, необхідної для набрання чинності зазначеними змінами.

Якщо внесення змін до договору України з МФО не потребує ратифікації, 
Мінфін після набрання чинності змінами до договору України з МФО інформує 
про це Кабінет Міністрів України, відповідального виконавця та бенефіціара.

Якщо внесення змін до договору України з МФО потребує ратифікації, по-
дальші заходи здійснюються відповідно до вимог абзацу п’ятого пункту 22 та 
пунктів 23 і 24 цього Порядку.

У разі коли під час реалізації інвестиційного проекту, за яким кошти МФО за-
лучалися під державні гарантії, виникла потреба у його реструктуризації, відпо-

відальний виконавець та/або бенефіціар за погодженням з Мінфіном зверта-
ється до МФО з проектом відповідних пропозицій.

Порядок внесення змін до договору України з МФО та/або договору між 
МФО і бенефіціаром визначається відповідним договором, а в разі, коли у до-
говорі такий порядок не встановлений, — цим Порядком.

У разі коли бенефіціаром є державне підприємство, у тому числі господар-
ське товариство (крім банків), у статутному капіталі якого 50 та більше відсо-
тків акцій (часток) належать державі, погодження Мінфіном документів, зазна-
чених в абзацах першому і другому цього пункту, є погодженням внесення змін 
до кредитного договору (договору позики) за здійсненим таким бенефіціаром 
залученням внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кре-
дитів (позик) відповідно до частини четвертої статті 67 Господарського кодек-
су України.».

7. Доповнити Порядок пунктом 421 такого змісту:
«421. У разі неподання відповідальним виконавцем Мінфіну документів, за-

значених у пункті 42 цього Порядку, виконання функцій відповідального ви-
конавця та реалізація відповідного інвестиційного проекту вважаються неза-
довільними.

Мінфін інформує Кабінет Міністрів України та МФО про незадовільне впро-
вадження таких проектів та порушує перед МФО питання щодо зупинення фі-
нансування їх реалізації до отримання Мінфіном документів, зазначених у пунк-
ті 42 цього Порядку.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 березня 2019 р. № 165-р 
Київ

Про передачу у 2019 році деяких бюджетних 
призначень Міністерству освіти і науки  

для Державної служби якості освіти
1. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України пе-

редати Міністерству освіти і науки для Державної служби якості освіти за про-
грамою 2203010 «Керівництво та управління у сфері забезпечення якості осві-
ти» бюджетні призначення у сумі 58593,7 тис. гривень (видатки споживання, з 
них оплата праці — 48027,5 тис. гривень), передбачені в 2019 році у загально-
му фонді державного бюджету:

Вінницькій облдержадміністрації за програмою 7721010 «Здійснення вико-
навчої влади у Вінницькій області», — у сумі 3670,7 тис. гривень (видатки спо-
живання, з них оплата праці — 3008,8 тис. гривень);

Волинській облдержадміністрації за програмою 7731010 «Здійснення вико-
навчої влади у Волинській області», — у сумі 3113,1 тис. гривень (видатки спо-
живання, з них оплата праці — 2551,7 тис. гривень);

Дніпропетровській облдержадміністрації за програмою 7741010 «Здійснен-
ня виконавчої влади у Дніпропетровській області», — у сумі 4056 тис. гривень 
(видатки споживання, з них оплата праці — 3324,6 тис. гривень);

Донецькій облдержадміністрації за програмою 7751010 «Здійснення вико-
навчої влади у Донецькій області», — у сумі 1581,4 тис. гривень (видатки спо-
живання, з них оплата праці — 1296,2 тис. гривень);

Житомирській облдержадміністрації за програмою 7761010 «Здійснення ви-
конавчої влади у Житомирській області», — у сумі 3412,1 тис. гривень (видатки 
споживання, з них оплата праці — 2796,8 тис. гривень);

Закарпатській облдержадміністрації за програмою 7771010 «Здійснення ви-
конавчої влади у Закарпатській області», — у сумі 471,4 тис. гривень (видатки 
споживання, з них оплата праці — 386,4 тис. гривень);

Запорізькій облдержадміністрації за програмою 7781010 «Здійснення вико-
навчої влади у Запорізькій області», — у сумі 819,8 тис. гривень (видатки спо-
живання, з них оплата праці — 672 тис. гривень);

Івано-Франківській облдержадміністрації за програмою 7791010 «Здійснен-
ня виконавчої влади в Івано-Франківській області», — у сумі 3254,8 тис. гри-
вень (видатки споживання, з них оплата праці — 2667,9 тис. гривень);

Київській облдержадміністрації за програмою 7801010 «Здійснення вико-
навчої влади у Київській області», — у сумі 1445 тис. гривень (видатки спожи-
вання, з них оплата праці — 1184,4 тис. гривень);

Кіровоградській облдержадміністрації за програмою 7811010 «Здійснення 
виконавчої влади у Кіровоградській області», — у сумі 851,8 тис. гривень (ви-
датки споживання, з них оплата праці — 698,2 тис. гривень);

Луганській облдержадміністрації за програмою 7821010 «Здійснення вико-
навчої влади у Луганській області», — у сумі 2768,2 тис. гривень (видатки спо-
живання, з них оплата праці — 2269 тис. гривень);

Львівській облдержадміністрації за програмою 7831010 «Здійснення вико-
навчої влади у Львівській області», — у сумі 3212,2 тис. гривень (видатки спо-
живання, з них оплата праці — 2632,9 тис. гривень);

Миколаївській облдержадміністрації за програмою 7841010 «Здійснення ви-
конавчої влади у Миколаївській області», — у сумі 2748,1 тис. гривень (видат-
ки споживання, з них оплата праці — 2252,5 тис. гривень);

Одеській облдержадміністрації за програмою 7851010 «Здійснення виконав-
чої влади в Одеській області», — у сумі 3442,7 тис. гривень (видатки споживан-
ня, з них оплата праці — 2821,9 тис. гривень);

Полтавській облдержадміністрації за програмою 7861010 «Здійснення вико-
навчої влади у Полтавській області», — у сумі 3234,9 тис. гривень (видатки спо-
живання, з них оплата праці — 2651,5 тис. гривень);

Рівненській облдержадміністрації за програмою 7871010 «Здійснення вико-
навчої влади у Рівненській області», — у сумі 2798,8 тис. гривень (видатки спо-
живання, з них оплата праці — 2294,1 тис. гривень);

Сумській облдержадміністрації за програмою 7881010 «Здійснення вико-
навчої влади у Сумській області», — у сумі 2818,9 тис. гривень (видатки спо-
живання, з них оплата праці — 2310,6 тис. гривень);

Тернопільській облдержадміністрації за програмою 7891010 «Здійснення 
виконавчої влади у Тернопільській області», — у сумі 796,6 тис. гривень (ви-
датки споживання, з них оплата праці — 652,9 тис. гривень);

Харківській облдержадміністрації за програмою 7901010 «Здійснення вико-
навчої влади у Харківській області», — у сумі 3462,9 тис. гривень (видатки спо-
живання, з них оплата праці — 2838,4 тис. гривень);

Херсонській облдержадміністрації за програмою 7911010 «Здійснення ви-
конавчої влади у Херсонській області», — у сумі 2661,8 тис. гривень (видатки 
споживання, з них оплата праці — 2181,8 тис. гривень);

Хмельницькій облдержадміністрації за програмою 7921010 «Здійснення ви-
конавчої влади у Хмельницькій області», — у сумі 3285,6 тис. гривень (видатки 
споживання, з них оплата праці — 2693,1 тис. гривень);

Черкаській облдержадміністрації за програмою 7931010 «Здійснення вико-
навчої влади у Черкаській області», — у сумі 608,4 тис. гривень (видатки спо-
живання, з них оплата праці — 498,7 тис. гривень);

Чернівецькій облдержадміністрації за програмою 7941010 «Здійснення ви-
конавчої влади у Чернівецькій області», — у сумі 1366 тис. гривень (видатки 
споживання, з них оплата праці — 1119,7 тис. гривень);

Чернігівській облдержадміністрації за програмою 7951010 «Здійснення ви-
конавчої влади у Чернігівській області», — у сумі 2712,5 тис. гривень (видатки 
споживання, з них оплата праці — 2223,4 тис. гривень).

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження передачі бюджетних призначень, 

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

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

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ОГОЛОШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775 ін-
формує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на до-
вкілля

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

довища згідно зі спеціальним дозволом № 6133 від 08.07.2016 року. Ме-
тод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце-
ва продукція — підготовлений до споживання газ природний — корис-
на копалина загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр здій-
снюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування»   
АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Стриганецько-Тайсарівського родовища обліковують на Державному балансі  
корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розроб-
ку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час  
розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вугле-
воднів. Буріння свердловин здійснюватимуть верстатом із дизельним при-
водом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Стриганецько-Тайсарівського родовища обліковують на Державному балансі  
корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розроб-
ку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час  
розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вугле-
воднів. Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з електричним 
приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від електромережі, необ-
хідної потужності, використання верстата із електричним приводом обме-
жено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Стриганецько-Тейсарівське газове родовище розташовано на території 

Жидачівського та Стрийського районів Львівської області. Від райцентрів –  
м. Стрий і м. Жидачів площа робіт віддалена на 13 км і 5 км.

У орографічному відношенні площа робіт розташована в межах Перед-
карпатської рівнини, з характерним слабогорбистим типом рельєфу, що 
знижується до долин рік Стрий і Дністер.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточнена 
площа ділянки надр 83,52 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці)

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу госпо-
дарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та йо-
го здоров’я.

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

Стриганецько-Тейсарівське родовище в тектонічному плані розташова-
не в центральній частині Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зо-
ни Передкарпатського прогину. 

У геологічній будові родовища беруть участь відклади палеозою, мезо-
зою та кайнозою.

Стриганецько-Тейсарівське родовище введено в експлуатацію у 2007 р. 
свердловиною 4-Комарівська. 

У сарматських відкладах родовища встановлено 21 об’єкт підрахунку за-
пасів газу, в експлуатації перебуває 4 свердловини. 

Станом на 01.01.2019 р. видобуто із сарматських покладів 82,2 млн м3 
газу. 

Газ зі свердловин Стриганецько-Тейсарівського родовища подають на 
УКПГ-Комарів (свердловини 4-Комарівська, 1,3,10-Стриганецькі) та УКПГ-
Держів (свердловина 10-Тейсарівська), де проходить комплексну підготовку. 

Підготовлений високонапірний газ надходить до газопроводу УМГ 
«Львівтрансгаз» Пукеничі-Дашава Ду 500, Рр=3,50-5,00 МПа. Передбачено 
подання газу повністю чи частково до низьконапірного газопроводу Ходо-
вичі-Жидачів Ду 300, Рр=0,30-0,15 МПа для місцевих споживачів Жидачів-
ського та Стрийського районів Львівської області.

Газ зі свердловини 10-Тейсарівська подають на УКПГ-Держів, де прохо-
дить комплексну підготовку разом із газом Більче-Волицького родовища. 
Підготовку газу здійснюють відповідно до вимог ТУ У320.00158764.007-95 
«Гази горючі природні, що подають до магістральних газопроводів». 

Очищений та осушений газ подають до газопроводу Угерсько-Львів 
Ду=1000. Для газопостачання місцевих споживачів підготовлений газ з тис-
ком 0,6-0,8 МПа подають на вузол редукування, де тиск знижують до 0,3 
МПа, заміряють і подають до газопроводу Пукеничі-Старий Розділ Ду=300 
Миколаївського УЕГГ. 

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному 
обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціональ-
ного використання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охо-
ронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

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

проводжується значнми виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парни-
ковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мі-
кроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів 
очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за ви-
киди забруднювальних речовин у атмосферу, визначений в грошовому ви-
разі, розраховують згідно зі ставкою податку (п. 243.1 ст. 243 Податково-
го кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення ре-
жиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з ураху-
ванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних 
заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму екс-
плуатації — мінімальний, і може бути помітним в разі порушення техноло-
гічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного керуван-
ня діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними ре-
човинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та ін-
ших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: у межах родовища території та об’єкти ПЗФ 
відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, — мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків що-
до порушення природного рослинного покриву. Тваринний світ — вплив 
опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмос-
ферне повітря.

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та куль-
тури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші 
елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуа-
цій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їх-
нього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм 
і актів).

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

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

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно до ви-
мог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 
травня 2017 року до звіту з оцінки впливу на довкілля буде включено з до-
статньою деталізацією такі планові показники:

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

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

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

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських 
обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Зако-
ном України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 
протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офі-
ційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій 
громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на до-
вкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів 
з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, 
своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхили-
ти зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про 
це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ної діяльності буде спеціальний дозвіл № 6133 від 08.07.2016 року на ко-
ристування надрами, з метою видобутку вуглеводнів Стриганецько-Тейса-
рівського родовища (зі змінами), що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відді-
лу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів 
України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775 ін-
формує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на до-
вкілля

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

спеціальним дозволом № 2398 від 26.03.2001 року. Метод розробки родо-
вища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготов-
лений до споживання газ природний, конденсат, супутні компоненти: ге-
лій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного значен-
ня. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія 
ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Степового родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родо-
вища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Бу-
ріння свердловин здійснюватимуть верстатом із дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Степового родовища обліковують на Державному балансі корисних копа-
лин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища  
здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння 
свердловин може здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у  
зв’язку зі значною віддаленістю від електромережі, необхідної потужності, 
використання верстата із електричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Степове родовище розташоване в межах Краснокутського та Коломаць-

кого районів Харківської області. 
У географічному відношенні родовище належить до Придніпровської  

низовини і є пагористою рівниною. Рельєф є еродованим плато, розчлено-
ваним долинами річок і ярово-балковою мережею.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 14,16 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу госпо-
дарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та йо-
го здоров’я.

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

Дослідно-промислову експлуатацію родовища розпочали з грудня 1988 р.
Степове родовище приурочене до однойменного брахіантиклінального 

підняття та знаходиться в східній частині Котелевсько-Березівського струк-
турного валу, що розташований у центральній частині приосьової зони Дні-
провсько-Донецької западини.

За результатами промислово-геофізичних досліджень і випробування 
свердловин встановлено продуктивні горизонти у верхньосерпуховських 
та верхньовізейських відкладах нижнього карбону.

Усього на Степовому родовищі пробурено 15 свердловин.
Процес підготовки видобутої мінеральної сировини здійснюють на уста-

новці комплексної підготовки газу (УКПГ), до якої підключено свердлови-
ни родовища.

УКПГ функціонує з метою розділення фракцій природного (попутного 
нафтового) газу, рідких вуглеводнів (газовий конденсат, нафта), супутньо-
пластової води та механічних домішок, які надходять зі свердловин нафто-
газоконденсатних родовищ у змішаному вигляді. Газ по індивідуальних 
шлейфах подаватимуть до УКПГ. Природний газ зі свердловин надходить 
до вхідних ниток, на яких встановлено шайби для регулювання витрат га-
зу щодо кожної свердловини. За допомогою запірної арматури буде перед-
бачено можливість переключання свердловин із загального контуру на за-
мірний (для геологічних досліджень і визначення продуктивності свердло-
вин). Газ подають до сепараторів, де здійснюють відбиття вологи, очищен-
ня газу від мехдомішок та осушення.

Відсепарована рідина з сепараторів надходить до розділювачів, де від-
бувається поділ рідини на конденсат, нафту та воду, які подають до окре-
мих ємностей. Далі газ надходить до окремих ємностей. Перед поданням 
газу до магістрального газопроводу його одорують. Нафту та конденсат 
вивозитимуть цистернами для переробки. 

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному 
обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціональ-
ного використання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охо-
ронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

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

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

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних захо-
дів, очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за 
викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому 
виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 
Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення ре-
жиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з ура-
хуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохорон-
них заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму екс-
плуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення техноло-
гічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного керуван-
ня діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними ре-
човинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та ін-
ших властивостей ґрунтів. 

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

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, — мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків що-
до порушення природного рослинного покриву. 

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

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

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

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, ін-
формує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на до-
вкілля

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

зі спеціальним дозволом № 2375 від 08.02.2001 року. Метод розробки ро-
довища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — під-
готовлений до споживання газ природний, конденсат, супутні компоненти 
— корисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр 
здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування»  
АТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, запаси корисних 
копалин Макунівського родовища обліковують на Державному балансі ко-
рисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру). 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Макунівського родовища обліковують на Державному балансі корисних 
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробка ро-
довища здійснюється у відповідності до Правил розробки родовищ. При  
розробці родовища  передбачено пошук та розвідку нових покладів вуг-
леводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним 
приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Макунівського родовища обліковують на Державному балансі корисних 
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробка ро-
довища здійснюється у відповідності до Правил розробки родовищ. При  
розробці родовища передбачено пошук та розвідку нових покладів вугле-
воднів. Буріння свердловин може здійснюватись верстатом з електричним 
приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від електромережі, необ-
хідної потужності, використання верстата із електричним приводом обме-
жено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Макунівське родовище розташовано на території Самбірського району 

Львівської області. У межах ліцензійної ділянки та поблизу неї розташовані 
села Михайлевичі, Вощанці, Вістовичі, Шептичі, Макунів, Орховичі, Вишня. 

У орографічному відношенні площа робіт знаходиться на лівобережжі  
р. Дністер і є горбистою рівниною, що полого нахилена з північного захо-
ду на південний схід.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 10,57 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу госпо-
дарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та йо-
го здоров’я.

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

Макунівське газоконденсатне родовище розташоване у північно-західній 
частині Зовнішньої зони Передкарпатського прогину.

Родовище відкрито у 1981 році. У межах Макунівського родовища про-
дуктивними виявилися 6 продуктивних горизонтів: ВД-14, НД-7, НД-8,  
НД-9, НД-10, НД-15б, які знаходяться у діапазоні глибин 870-2350 м.

На Макунівському родовищі промислово газоносними є тільки нижньо-
сарматські відклади.

Станом на 01.01.2018 року на Державному балансі знаходиться за кате-
горією С1 –95 млн м3 газу і за категорією С2 – 1 529 млн м3.

Станом на 01.01.2019 р. в межах площі пробурено 17 свердловин. 
Станом на 01.01.2019 р. в межах Макунівського родовища розробку по-

кладів продуктивних горизонтів ВД-14 і НД-15 ведуть свердловинами 12-,  
13-, 14-Макунівські. 

Для підготовки газ із свердловин подають на УППГ-Макунів. УППГ-
Макунів призначений для збору та підготовки газу Макунівського, Орхо-
вицького, Добрянського родовищ шляхом очищення від механічних домі-
шок і крапельної вологи та подання його до промислового газопроводу Ко-
марно-Самбір Ду325х6мм і далі на ДКС-Комарно.

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

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному 
обсязі, згідно з чинним законодавством, з метою забезпечення раціональ-
ного використання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охо-
ронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

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

проводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають пар-
никовий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і 
мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних захо-
дів очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж 
за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошово-
му виразі, розраховують згідно зі ставкою податку (п. 243.1 ст. 243 Подат-
кового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення ре-
жиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства з ураху-
ванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних 
заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму екс-
плуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення техноло-
гічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шляхом ретельного керуван-
ня діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними ре-
човинами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та ін-
ших властивостей ґрунтів. 

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

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, — мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків щодо 
порушення природного рослинного покриву. Тваринний світ – вплив опо-
середкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмосфер-
не повітря.

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та куль-
тури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші 
елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуа-
цій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їх-
нього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм 
і актів).

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

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

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

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

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

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

сферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, со-
ціальне середовище;

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських 
обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Зако-
ном України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 
протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офі-
ційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

Надаючи такі зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на пер-
шій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропо-
зицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу 
на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропози-
ції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю,  частково або обґрунтовано відхили-
ти зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про 
це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ної діяльності буде спеціальний дозвіл № 2375 від 08.02.2001 року на ко-
ристування надрами з метою видобування вуглеводнів Макунівського ро-
довища (зі змінами), що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відді-
лу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів 
України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

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

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуа-
цій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їх-
нього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм 
і актів).

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

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

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

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

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

сферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище,  
соціальне середовище;

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських 
обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з Зако-
ном України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 
протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офі-
ційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропози-
цій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження і пропози-
ції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження та пропозиції громадськості, надані під час громадського об-
говорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про 
це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ної діяльності буде спеціальний дозвіл № 2398 від 26.03.2001 року на ко-
ристування надрами з метою видобування вуглеводнів Степового родови-
ща, що видає Держгеонадра України. 

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

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

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

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775, 
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 
довкілля

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

но зі спеціальним дозволом № 5012 від 03.09.2009 року. Метод розробки 
родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — під-
готовлений до споживання газ природний — корисна копалина загально-
державного значення.

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

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Любешівського родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку  
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ.  Під час  
розробки родовища  передбачено пошук і розвідку нових покладів вуг-
леводнів. Буріння свердловин здійснюватимуть верстатом з дизельним  
приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Любешівського родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку  
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під  
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів  
вуглеводнів. Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з елек-
тричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від електроме-
режі, необхідної потужності, використання верстата із електричним при-
водом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Любешівське родовище розташоване на території Стрийського та Жи-

дачівського районів Львівської області, на відстані 11 км на північний схід 
від м. Стрий. 

Поблизу та частково в межах об’єкта досліджень знаходяться села Су-
лятичі, Сихів, Махлинець. Родовище розташоване у центральній части-
ні Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зони Передкарпатсько-
го прогину на північний схід від Дашавського родовища. У гідрографіч-
ному відношенні територія родовища розташована у межиріччі рік Сві-
ча та Стрий.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 25,3 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

Любешівське родовище відкрито у 1998 році свердловиною 1-Лб, до-
слідно-промислову розробку розпочато в 2001 році.  

У тектонічному відношенні родовище розміщене в центральній частині 
Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької (Зовнішньої) зони Перед-
карпатського прогину, безпосередньо на контакті з Внутрішньою зоною. 

Станом на 01.01.2019 рік на родовищі пробурено 20 свердловин. 
За результатами буріння на даний час свердловин на Любешівсько-

му родовищі поклади вуглеводнів приурочені до сарматських відкладів 
– нижньо- та верхньодашавських горизонтів – НД-9, НД-8, НД-6, НД-5, 
НД-4, ВД-13, ВД-12 та двох лінз у межах Стебницького насуву, розкритих 
свердловинами 2-Любешівська та 1-Східно Любешівська. 

Технологічний комплекс облаштування Любешівського родови-
ща є герметизованою системою подання газу від свердловин до УКПГ-
Любешів із подальшим транспортуванням його до споживачів, через при-
єднання до існуючих газопроводів Пукеничі—Долина, Хомовичі—Івано-
Франківськ.

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

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

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

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

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та 
природоохоронних заходів, вплив характеризується як екологічно допус-
тимий.

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

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

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

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

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

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

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

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних си-
туацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мі-
рою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодав-
чих норм і актів).

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

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

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

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

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

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

мосферне повітря, поверхневі і підземні води, техногенне середовище, 
соціальне середовище;

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських 
обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно з За-
коном України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

ля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації;

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

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

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

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

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

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкіл-
ля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається мож-
ливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадсько-
го обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 
на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідо-
млення, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на пер-
шій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропо-
зицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу 
на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження і про-
позиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну ін-
формацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ваної діяльності буде  спеціальний дозвіл № 5012 від 03.09.2009 року на 
користування надрами, з метою видобування вуглеводнів Любешівського 
родовища (зі змінами), що видає Держгеонадра України. 

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

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

Приватне акціонерне товариство «Березинський комбінат хлібо-
продуктів» (код ЄДРПОУ 00955221, місцезнаходження: вул. Промис-
лова, буд. 130, смт. Березине, Тарутинський р-н, Одеська обл., 68542, 
Україна) (далі — «Товариство») повідомляє, що чергові загальні збо-
ри акціонерів товариства відбудуться 26 квітня 2019 року о 12 год. 
00 хв. Місце проведення чергових загальних зборів: зал засідань №1 
ПрАТ «Березинський комбінат хлібопродуктів», вул. Промислова, буд. 
130, смт Березине, Тарутинський р-н, Одеська обл., 68542, Україна. 
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 
11 год. 00 хв. по 11 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою 
проведення загальних зборів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 22 квітня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку 
денного) 

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів 
товариства. 

2. Про затвердження фінансової річної звітності товариства за 2018 
рік.

3. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік з ураху-
ванням вимог, передбачених законом.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ра-
ди, звіту виконавчого органу та звіту ревізора за 2018 рік.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного:

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі: 
Андронюк Тетяна Петрівна, Балтак Тетяна Миколаївна, Жукова Тетя-
на Пилипівна.

2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2018 рік.
3. Затвердити порядок розподілу прибутку за 2018 рік з урахуван-

ням вимог, передбачених Законом.
4. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, 

звіту виконавчого органу та звіту ревізора за 2018 рік.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-

ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного, а також іншу інформацію, передбачену законом:   
https://sites.google.com/view/berezino/.

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
загальних зборів, з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00, у наступ-
ному місці: зал засідань №1 ПрАТ «Березинський комбінат хлібопро-
дуктів», вул. Промислова, буд. 130, смт Березине, Тарутинський р-н, 
Одеська обл., 68542, Україна. Відповідальна особа за надання доступу 
до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підго-
товки до загальних зборів акціонерів, — головний бухгалтер.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідо-
млення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій То-
вариства складає 7 794 599 акцій та з них 7 446 332 голосуючих акцій.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть направи-
ти акціонерному товариству письмові запитання щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку ден-
ного загальних зборів. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного то-
вариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства. Зміни до проекту 
порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включен-
ня нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного това-

риства може бути фізична особа або уповноважена особа юридич-
ної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або ін-
шими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також мо-
же посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. До-
віреність на право участі та голосування на загальних зборах від іме-
ні юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповно-
важеною на це її установчими документами. Представником акціоне-
ра — фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерно-
го товариства може бути інша фізична особа або уповноважена осо-
ба юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на за-
гальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо 
голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів 
із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно про-
голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник по-
винен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосу-
вання. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, пред-
ставник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого 
представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання 
довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не ви-
ключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав 
довіреність, замість свого представника. 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціоне-
ра) для його участі у загальних зборах: У разі особистої участі акціо-
нера — фізичної особи — особистий паспорт акціонера; у разі участі 
представника акціонера — довіреність, посвідчена нотаріусом або ін-
шими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвід-
чена депозитарною установою у встановленому Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку порядку. 

Для юридичної особи — документ, що підтверджує повноважен-
ня особи, яка представляє юридичну особу. У разі представлення ін-
тересів юридичної особи директором, головою правління — витяг з 
Єдиного державного реєстру на дату проведення зборів акціонерів та 
особистий паспорт особи, яка представляє інтереси юридичної особи. 
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від 
імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, упо-
вноваженою на це її установчими документами, засвідчується печат-
кою юридичної особи та відповідним підписом.

ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

2. Директор _________        Р. А. Шацький
                                  (підпис)            (ініціали та прізвище керівника)
                              25.03.2019
                 (дата)

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі для по-
бутових та малих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу, до дати початку 
дії нового ринку електричної енергії, що вводяться в дію з 01 квітня 2019 року:

Споживачі

Класи напруги
1 клас (27,5 кВ і вище), 

коп./ кВт.год
2 клас (до 27,5 кВ), 

коп./кВт.год
без ПДВ ПДВ з ПДВ без ПДВ ПДВ з ПДВ

1
Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж  
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

193,308 38,662 231,970 233,234 46,647 279,881

2
Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж  
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

194,165 38,833 232,998 256,985 51,397 308,382

3
Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж  
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

183,816 36,763 220,579 200,439 40,088 240,527

4
Малі непобутові споживачі, заживлені  
від електричних мереж  
АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

189,323 37,865 227,188 223,854 44,771 268,625

5* Комунально-побутові потреби релігійних  
організацій 140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

6**

Юридичні особи, які є власниками (балансо-
утримувачами) майна, що використовуєть-
ся для компактного поселення внутрішньо 
переміщених осіб (містечок із збірних моду-
лів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будин-
ків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів 
тощо), в частині задоволення власних побуто-
вих потреб внутрішньо переміщених осіб

140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168,000

* Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (зі змінами).
** Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕКП від 06.06.2017 № 746 (набрала чинності з 7.07.2017).

   Звертаємо увагу, що починаючи з 01 січня 2019 року втрачає чинність постанова НКРЕКП від 20.12.2001 № 1241 «Про та-
рифи, диференційовані за періодами часу» (підстава — постанова НКРЕКП від 04.12.2018 № 1597 «Про внесення змін до по-
станови НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894»).  Споживачі електричної енергії, які користувалися тарифами, диферен-
ційованими за періодами часу, матимуть змогу укласти договір з електропостачальником із застосуванням цін, що врахову-
ють добовий графік споживання електричної енергії, що буде більш привабливим для споживача. Детальні роз’яснення що-
до тарифів, диференційованих за періодами часу (для непобутових споживачів) наведені на веб-сайті НКРЕКП за посиланням:  
http://www.nerc.gov.ua/?news=8487.

   Роздрібні тарифи для побутових споживачів (населенню) встановлені з 01.03.2017 постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 
«Про встановлення тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню»:

Категорії споживачів
Тарифи на електроенергію, 

коп./кВт·год
без ПДВ ПДВ з ПДВ

1 Електроенергія, що відпускається:

1.1. Населенню (у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами)  
(у т.ч. в сільській місцевості):
          за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
          за обсяг, спожитий понад 100  кВт·год електроенергії на місяць 140 28 168

1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гур-
тожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у т.ч. в сільській місцевості):

1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно)  відповідно до підпункту 1.1
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

          за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
          за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год електроенергії на місяць 140 28 168

1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не 
функціонують системи централізованого теплопостачання (у т.ч. в сільській місцевості):

1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно)  відповідно до підпункту 1.1
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

          за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
          за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год електроенергії на місяць 140 28 168

1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалеж-
но від обсягів споживання електроенергії

75 15 90

1.5.
Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загаль-
ним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної 
особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків

140 28 168

1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з 
енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку»)

75 15 90

ПРИМІТКА: Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліф-
тів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної 
власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ). Електрич-
на енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних коопера-
тивах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).

    Із 01 січня 2019 року продовжують діяти тарифи диференційовані за періодами часу для побутових споживачів відповідно 
до Порядку застосування тарифів на електричну енергію, затвердженого постановою НКРЕ від 23.04.2012 № 498 (зі змінами). 
За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифа-
ми та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача): 
       1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 
            0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години); 
            повний тариф у інші години доби; 
       2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 
            1 ,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години); 
            повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години); 
            0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).  
    При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенер-
гії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьо-
му періоді. 

     Населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, відпуск електричної енергії проводиться за тари-
фом у розмірі 70 відсотків від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення.

Довідково:

Показники
Значення, 

грн/МВт·год 
(без ПДВ)

Нормативне забезпечення

1 Прогнозована оптова ринкова ціна   
на електричну енергію 1 618,42 постанова НКРЕКП від 14.12.2018 № 1906 «Про затвер-

дження прогнозованої оптової ринкової ціни на 2019 рік»

2 Тариф на універсальні послуги  
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 53,00

постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1871 «Про встанов-
лення тарифу на послуги постачальника універсальних  

послуг ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ»

3

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії:
1) ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»:
             для 1 класу напруги
             для 2 класу напруги

157,98
557,24

постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1835 «Про встанов-
лення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
2) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:
             для 1 класу напруги
             для 2 класу напруги

166,55
794,75

постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1850 «Про встанов-
лення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
3) АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»:
             для 1 класу напруги
             для 2 класу напруги

118,13
463,44

постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1855 «Про встанов-
лення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
4) ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:
             для 1 класу напруги
             для 2 класу напруги

63,06
229,29

постанова НКРЕКП від 11.12.2018 № 1834 «Про встанов-
лення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

4
Прогнозована середня закупівельна ціна на 
електроенергію  (до початку дії нового ринку 

е/е)  для ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК»
1 722,10

постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177  
«Про затвердження Порядку формування цін  

на універсальні послуги»

ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» 
(код за ЄДРПОУ 00206256)

Повідомлення про прийняття рішення 
про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів

Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо якого відновлюється інформація  
про власників

Вид/характеристика/серія, різновид, тип цінних паперів акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
-дата реєстрації
- реєстраційний номер
- орган, що видав свідоцтво

08 вересня 1997 року
62/06/1/97
Територіальне відділення Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів відсутній
Реквізити особи, що відновлює реєстр:

Повне найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ЗБЕРІГАЧ-КАПІТАЛ»

Скорочене найменування ТОВ «ЗБЕРІГАЧ-КАПІТАЛ»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36859362
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами 
юридичної особи 10008, м. Житомир, вул. Новий Бульвар, буд. 9, кв. 1
Адреса для поштових повідомлень 10008, м. Житомир, вул. Новий Бульвар, буд. 9, кв. 1
Телефон, факс (0412) 421496, (0412) 421497

Строк, протягом якого приймаються документи для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (реє-
стру власників іменних цінних паперів) — 90 днів з дня найбільш пізньої з дат публікацій у відповідних друкованих видан-
нях повідомлення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів Товариства. Після закінчення визначе-
ного у публікації строку буде складено акт про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента.

Для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (реєстру власників іменних цінних паперів):
Усім особам, які є власниками цінних паперів вказаного випуску емітента, слід надати особі, що відновлює реєстр, доку-

менти, які підтверджують право власності на цінні папери вказаного випуску емітента: сертифікат цінного папера, або випис-
ку про стан особового рахунку, або виписку про стан рахунку у цінних паперах та/або інші підтверджувальні документи, які 
свідчать про набуття прав власності на іменні цінні папери відповідного випуску.

Усім депозитарним установам, в яких на рахунках у цінних паперах депонентів обліковуються права на знерухомлені імен-
ні цінні папери випуску, щодо якого відновлюється інформація про власників, необхідно надати особі, що відновлює реєстр, 
копію облікового реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, складеного відповідно до пункту 7 рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 квітня 2013 року № 729 «Про затвердження Порядку передачі ін-
формації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку», зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 704/23236 (зі змінами) (далі - Рішення № 729), та копію сві-
доцтва про знерухомлення іменних цінних паперів цього випуску/виписки про стан особового рахунку номінального утри-
мувача (за наявності).

В. о. голови правління                             А. В. Жук

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Оголошує прийом слухачів на навчання за денною, вечірньою та заочною (за-
очно-дистанційною) формами для підготовки фахівців освітнього ступеня магі-
стра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 
28 «Публічне управління та адміністрування».

Прийом на навчання здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», а також за умовами, визначеними Правилами прийому на навчання до 
Національної академії державного управління при Президентові України в 2019 
році та Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного 
управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міні-
стрів України від 01 квітня 2013 року № 255.

Термін навчання слухачів за денною, вечірньою та заочною (заочно-дистан-
ційною) формами — 1 рік 4 місяці. На навчання приймаються громадяни Украї-
ни, які мають вищу освіту.

Документи подаються особисто до приймальної комісії Національної акаде-
мії (м. Київ): 

- на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста — з 01 квітня по 21 червня 2019 року;

- на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра — з 01 квітня по 18 лип-
ня 2019 року.

Вступні випробування проводяться: 
-  на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста — з 01 по 12 липня 2019 року;
- на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра — з 22 по 24 липня 2019 

року.
До Дніпропетровського, Львівського, Одеського та Харківського регіональних 

інститутів державного управління прийом документів від вступників та прове-
дення вступних випробувань буде проходити з 01 квітня по 26 липня 2019 року. 

Зарахування — до 31 липня 2019 року.
Початок занять з 1 вересня 2019 року.

Приймальна комісія Національної академії та її регіональних інститутів дер-
жавного управління працює щодня, крім неділі, з 9 до 18 години (у суботу з 10 
до 16 години) за адресами:

Національна академія (м. Київ) 
03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20, 
тел.: (044) 455-68-01, www.асаdemy.gov.uа

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 
49044, м. Дніпро,
вул. Гоголя, 29, 
тел.: (056)745-52-41, (056)794-58-06.
www.dbuapa.dp.ua

Львівський регіональний інститут державного управління 
79491, м. Львів, смт Брюховичі, 
вул. Сухомлинського, 16, 
тел.: (032)244-81-12.
www.lvivacademy.com

Одеський регіональний інститут державного управління 
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, 
тел.: (048)705-97-11, (048)705-97-13.
www.oridu.odessa.ua

Харківський регіональний інститут державного управління 
61050, м. Харків, 
Московський проспект, 75, 
тел.: (057)732-65-05.
www.kbuapa.kharkov.ua

Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «АВЕРС» (код 
за ЄДРПОУ 35489734) повідомляє, 
що 14.03.2019 року прийняте рішен-
ня єдиного акціонера про припинен-
ня товариства шляхом перетворен-
ня у товариство з обмеженою відпо-
відальністю. Строк заявлення креди-
торами своїх вимог становить два мі-
сяці з дня оприлюднення повідомлен-
ня у порядку, розміщеному на сай-
ті товариства www.sk-avers.com.ua. 
Для пред’явлення вимог звертатись 
за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава 
Гавела, буд. 8.

Київський апеляційний суд викли-
кає Ільчишина Олександра Петровича 
та Берестовського Володимира Гри-
горовича, відомою адресою яких є: 
04212, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 
19, кв. 246, у судове засідання як від-
повідачів у справі за позовом Гараж-
ного кооперативу «Авіатор» до Ільчи-
шина Олександра Петровича, Берес-
товського Володимира Григоровича, 
Казановської Ганни Сергіївни та Не-
харошова Ігоря Миколайовича, тре-
тя особа: Бориспільський міжрайон-
ний прокурор Київської області в ін-
тересах Інспекції державного архітек-
турно-будівельного контролю у Київ-
ській області про визнання самочин-
ним будівництва приміщення гаража, 
знесення самовільної будови, за зу-
стрічним позовом Ільчишина Олек-
сандра Петровича, Берестовського 
Володимира Григоровича, Казанов-
ської Ганни Сергіївни та Нехарошо-
ва Ігоря Миколайовича до Гаражного 
кооперативу «Авіатор» про визнання 
права власності на самочинно збудо-
ване приміщення гаража, в якій ого-
лошено перерву розглядом на 15 го-
дину 15 хвилин 03 квітня 2019 року.

Розгляд справи відбудеться за 
адресою: м. Київ, вул. Солом’янська 
2а.

Ви зобов’язані повідомити про при-
чини неявки.

Суд роз’яснює, що у разі неявки за 
викликом до суду або неповідомлення 
про причини неявки, справу буде роз-
глянуто у Вашу відсутність на підставі 
наявних в справі даних та доказів.              

Суддя Слюсар Т. А.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ  
ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПАЙОВОГО ФОНДУ
22 березня 2019 року Загальними Зборами Учас-

ників Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Будівельні про-
екти» (ЄДРПОУ 34764782) було прийнято рішення 
про  продовження строку діяльності Пайового вен-
чурного недиверсифікованого закритого інвестицій-
ного фонду «Аквілон» (ЄДРІСІ 2331331) (надалі — 
Фонд). У письмовій формі персонально буде повідо-
млено всіх учасників пайового фонду про прийняте 
рішення щодо продовження строку його діяльності, 
а також про порядок викупу інвестиційних сертифі-
катів фонду в учасників фонду. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ  
ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПАЙОВОГО ФОНДУ
22 березня 2019 року Загальними Зборами Учас-

ників Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Будівельні проек-
ти» (ЄДРПОУ 34764782) було прийнято рішення про 
продовження строку діяльності Пайового венчурно-
го недиверсифікованого закритого інвестиційного 
фонду «Веспер» (ЄДРІСІ 2331329) (надалі — Фонд). 
У письмовій формі персонально буде повідомлено 
всіх учасників пайового фонду про прийняте рішен-
ня щодо продовження строку його діяльності, а та-
кож про порядок викупу інвестиційних сертифікатів 
фонду в учасників фонду.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 БЕРЕЗНЯ
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ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

Oбласть Нiч День

Київська 0 -5 +4 +9
Житомирська 0 -5 +4 +9
Чернігівська 0 -5 +4 +9
Сумська 0 -5 +3 +8
Закарпатська 0 -5 +5 +10
Рівненська 0 -5 +4 +9
Львівська 0 -5 +4 +9
Івано-Франківська 0 -5 +4 +9
Волинська 0 -5 +4 +9
Хмельницька 0 -5 +4 +9
Чернівецька 0 -5 +3 +8
Тернопільська 0 -5 +4 +9
Вінницька 0 -5 +4 +9

Oбласть Нiч День

Черкаська 0 -5 +4 +9
Кіровоградська 0 -5 +4 +9
Полтавська 0 -5 +3 +8
Дніпропетровська +2 -3 +4 +9
Одеська +1 -4 +6 +11
Миколаївська 0 -5 +5 +10
Херсонська +2 -3 +5 +10
Запорізька -2 +3 +4 +9
Харківська +2 -3 +3 +8
Донецька -2 +3 +3 +8
Луганська -2 +3 +3 +8
Крим +2 -3 +4 +9
Київ -1 -3 +6 +8

Укргiдрометцентр

Суми 
запрошують 
у гості

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРИСТАМ НА ЗАМІТКУ. Вийшов друком оновлений ту-
ристський довідник Сум — карта історичних та архітектурних 
пам’яток обласного центру, які варто відвідати, щоб якомога 
більше дізнатися про місто над Пслом. На його сторінках по-
дано адреси і телефони закладів харчування й відпочинку, що 
для гостей особливо важливо і зручно. 

Стосовно ресторанів, кафе, кав’ярень тощо, то місцеві кулі-
нари пропонують у меню нові місцеві страви, рецепти яких від-
найшли історики під час недавнього гастрономічного фестива-
лю. Окремим із них близько сотні років: ними смакували ще на-
прикінці ХІХ — початку ХХ століття.

Туристський довідник надруковано українською й англій-
ською мовами.

Коли рвуться снаряди, музи не мовчать
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ПІСНІ, НАПИСАНІ В СЕРЦ І. 
Цими днями творчі колекти-
ви Уманського національного 
університету садівництва взя-
ли участь у Всеукраїнському 
фестивалі фронтових пісень 
«Пісні, народжені в АТО», 
присвяченому воїнам, які ви-
борюють волю і незалежність 
на сході України. Фестиваль 
став вагомою складовою му-
зичного військово-патріотич-

ного руху, в межах якого про-
ходять концертні тури учас-
ників фестивалю у всій Укра-
їні. Автори пісень — україн-
ські воїни та волонтери. Вони 
приїхали на концерт із різних 
куточків країни, а дехто на-
віть із передової. Це бійці де-
сантно-штурмових, механізо-
ваних, добровольчих бригад і 
батальйонів. 

У їхньому виконанні зву-
чали різні пісні. Проте кожна 
з них — окрема історія, крик 
душі авторів: про пережите на 

війні, чоловічу дружбу, бойо-
вих побратимів, загиблого то-
вариша, маму, кохану дівчи-
ну, рідний дім, любов до Бать-
ківщини та мир.

Особливість цьогорічного 
фестивалю полягала в тому, 
що разом з авторами пісень, 
бійцями-бардами на сцену ви-
йшли талановиті студенти зо-
крема Уманського національ-
ного університету садівництва: 
учасники вокальних колективів 
Центру культури та виховання 
студентів чоловічий вокальний 

ансамбль «Краяни» та жіночий 
вокальний ансамбль «Крини-
ченька». Неабиякий успіх мала 
авторська пісня «Миротворці» 
учасника АТО Всеволода Сте-
блюка з Умані (позивний «Ай-
боліт»), професора, громад-
ського діяча і барда, фронтово-
го військового лікаря.

Для творчої молоді універси-
тету стало справою честі заспі-
вати пісні, які зародилися в око-
пах, бліндажах, під ворожими 
обстрілами. Їх написано в сер-
цях тих, хто захищає всіх нас.

Чи полетить у небо янголик?
ПРЕМ’ЄРА. На тернопільській сцені з’явиться «Вуйцьо з крилами» 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

У професійне свят о 
творчий колектив Тер-

нопільського академічног о 
драмтеатру ім. Тараса 
Шевченка прийде до гля-
дача з новою виставою 
«Вуй цьо з крилами». Ав-
тор її їхній колега — за-
відувач літературно-дра-
матичної частини Закар-
патського музично-драма-
тичного театру ім. братів 
Шерегіїв Олександр Гав-
рош. Твір написано за мо-
тивами оповідань Габріеля 
Гарсіа Маркеса «Стари-
ган з крилами». Щоправ-
да, персонажі живуть на 
українській землі, мають 
власні проблеми-клопоти, 
болі й радощі, в яких сумне 
перемішується зі смішним.

В Ужгороді ця вистава 
з’я вилася торік, тепер її 
побачить тернопільський 
глядач. Але режисер-по-
становник народний ар-
тист України Олег Мо-
сійчук зазначає, що «са-
ма п’є са буде відмінна від 
авторської». Жанр її ви-
значив як комедія-притча. 
Його хвилюють ті п’єси, в 
яких є душа, біль. «Вуй-
цьо з крилами» — саме та-
ка. Режисер переконаний: 
ті, хто прийде на прем’єру, 
не розчаруються. У ви-
ставі зайнятий весь твор-
чий склад театру, а сю-
жет цікавий, дуже яскра-
во окреслені характери 
персонажів. 

«Тут немає глибокої фі-
лософії, яку треба роз-
шифрувати, — ділиться 
думками Олег Мосійчук. 
— Тут усе настільки про-
сто, звично й водночас ге-
ніально. Гадаю, багато хто 
з глядачів пізнає й себе у 
персонажах».

Усі ми прагнемо життє-
вої окриленості. У голов-
ного героя Івана (заслуже-
ний артист України Мико-
ла Бажанов) крила обру-
бані, він змушений їздити 
на заробітки, не все скла-
дається, як бажається-
мріється. Якось у його се-

лі з’я вив ся Невідомий (ар-
тист Євген Лацік), точні-
ше, впав із неба. Крилатий. 
І це янгол. Але його крила 
недужі, слабкі, він не мо-
же піднятися у височінь. 
Зворушлива сцена зустрі-
чі Невідомого із Христин-
кою, дівчиною на інвалід-
ному візку (акторка Окса-
на Яцишин). І хоч янголик 
розмовляє незвичною їй 
небесною мовою, Христин-
ка розуміє її стражденною 
душею, переповненою лю-

бов’ю-турботою до ближ-
нього. Вона годує янгола 
кашкою, аби він не захво-
рів, ладна віддати йому до-
роге для неї синє пальтеч-
ко, щоб небесний гість зро-
бив собі «тепліше кубелеч-
ко». І найголовніше — зму-
шує його розробляти свої 
крильця («Інакше як ти 
полетиш?!»). Крім того, го-
това пробувати з янголи-
ком літати. 

Образ Невідомого-Янго-
ла режисер-постановник 

трактує як віру. Якщо ця 
віра є, у світі творяться ди-
ва. «Янгол у нас дуже світ-
лий, це пляма того світла, 
посланого нам, щоб ми змі-
нили щось у власному жит-
ті», — твердить Олег Мо-
сійчук. Євген Лацік додає, 
що його Невідомий спону-
кає всіх інших персонажів 
замислитися над власним 
життям, змінитися, пові-
рити в диво. Оксана Яци-
шин — молода акторка, 
роль Христинки для неї 
перша велика робота. 

Чи підніметься на ноги 
Христинка, чи полетить 
у небо янголик? Запитан-
ня, на яке режисер-поста-
новник не відповів. Мені ж 
гадається, що буде все га-
разд, інакше не буде дива. 
За музичне оформлення 
«Вуйця з крилами» взявся 
сам режисер-постановник. 
Зведений хор села Криво-
хатки, де відбувається дія 
вистави, виконає, скажімо, 
«Птахоподібну» Дзідзя. 
Той хор виступає з гаслом 
«Добро забуяло у наших 
серцях». Чи забуяє ж у ду-
шах глядачів нова виста-
ва тернопільського театру, 
знатимемо вже незабаром.

Студенти 
прибирають місто

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ. «Студентська молодь Вінниці — за чисте довкіл-
ля». Таку акцію спільно проводять муніципальна поліція і сту-
денти. Разом вони прибирають місто від сміття, яке після зи-
ми зібралося в зелених зонах. Першого дня вихованці Вінниць-
кого транспортного коледжу наводили лад на вулиці Клена, зі-
бравши 65 мішків сміття. А студенти технічного коледжу спіль-
но з працівниками муніципальної поліції прибрали зелену зону 
на вулиці Мечникова. Загалом було зібрано 160 мішків сміття, 
з них 60 — пластик. 

«Студенти активно долучилися до акції. Під час прибиран-
ня сортуємо сміття, пластик збираємо окремо. Краще його від-
правити на переробку і зробити внесок у збереження довкіл-
ля. Взяти участь у прибиранні можуть усі охочі», — зазначив 
начальник комунального підприємства «Муніципальна поліція» 
Віталій Чигур. 
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«Тая людина є птахоподібна», — виспівує сільський зведений хор під орудою свого 
ексцентричного диригента (актор Олег Совин)

«Ти мусиш файно їсти», — 
радить Христинка (акторка 

Оксана Яцишин) Невідомому 
(актор Євген Лацік)


