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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

АНДРІЙ КОБОЛЄВ:
«До зими слід накопичити 

близько 20 млрд кубів 
газу. Цього достатньо 

для гарантування 
тепла в будинках за 

будь-якої погоди 
й політичної 

ситуації».

Добрив вистачає, 
підживлення проведено

МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ. Аграріїв усіх областей України по-
вністю забезпечено добривами для проведення весняно-по-
льових робіт. З урахуванням торішніх перехідних залишків 
сільськогосподарськими підприємствами законтрактовано та 
придбано 1,04 мільйона тонн поживних речовин і мінеральних 
добрив (100% до попередньої потреби).

Нині триває сівба ранніх ярих зернових і зернобобових куль-
тур, яку проведено на площі 1,9 мільйона га, або 82% до про-
гнозу. Зокрема посіяно: ячменю — 1,3 мільйона га (86%); пше-
ниці — 131 тисячу га (79%); вівса — 132 тисячі га (68%); горо-
ху — 262 тисячі га (77%). Сівбу цукрових буряків проведено на 
площі 130 тисяч га (53%), соняшнику посіяно на площі 262 ти-
сячі га (5%), повідомляє прес-служба Мінагрополітики. 

Крім того, підживлення озимих культур на зерно проведено 
на площі 7,4 мільйона га, або 98% до прогнозу, з яких, зокре-
ма, підживлено: озимої пшениці — 6,3 мільйона га, або 98%; 
озимого жита — 111 тисяч га, або 97%; озимого ячменю —  
990 тисяч га, або 98%. А озимого ріпаку підживлено на площі 
1,3 мільйона га, або 98%.

1,2%
становило, за даними 

Мінекономрозвитку, зростання ВВП 
України в січні — лютому 2019 року 

СИТУАЦІЯ. На Донеччині з перемінним успіхом намагаються 
притягнути до відповідальності учасників проросійських 
незаконних збройних формувань

Чому Феміда  
не карає захисників 
«руского міра»? 

Голова правління НАК «Нафтогаз України»  
про підготовку до будь-яких деструктивних рішень 
Кремля, зокрема до припинення транзиту 

4 6
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про внесення змін до Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на будівництво 
(придбання) житла для військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького складу»

ДОКУМЕНТИ

В основі розвитку Якушинецької 
ОТГ — довгострокова стратегія 
та прагнення впроваджувати  
найкращий європейський 
досвід 
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У ПАРЄ знову готуються до поступок РФ
ГЕОПОЛІТИКА. Прокремлівськи налаштована частина керівництва й депутатів асамблеї  
не полишає спроб повернути делегацію Росії

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Нинішньої сесії ПАРЄ, яка 
відкрилася у Страсбурзі в 

понеділок, на термінові дебати, 
що відбудуться сьогодні по обіді, 

буде винесено резолюцію «Роль 
і місія Парламентської асамблеї: 
головні виклики та майбутнє». 
За цією дещо розмитою назвою 
ховається доволі конкретний 
зміст: забрати у ПАРЄ право на-
кладати санкції на національ-

ні делегації, що дасть змогу об-
нулити всі рахунки Росії перед 
асамблеєю та безумовно повер-
нути делегацію Держдуми РФ.

До слова, шлях цієї резолюції 
на порядку денному весняної се-
сії ПАРЄ як теми для обговорен-

ня на термінових дебатах підозрі-
лий. Адже до останнього моменту 
на сайті ПАРЄ зазначали, що в по-
неділок для термінових дебатів бу-
де запропоновано інший документ 
— «Бюджетна криза у Раді Євро-
пи».  Особливих застережень та-

ка резолюція не викликала. Адже 
ні для кого не таємниця, що бю-
джетна криза в РЄ, яка триває ось 
уже другий рік, виникла через не-
бажання Росії сплачувати 
свою частину фінансового 
внеску в організацію. 
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ОГОЛОШЕННЯ

Адміністративна колегія 
Київського обласного тервідділення АМКУ 
прийняла розпорядження від 29.01.2019 
№ 60/4-рп/к про початок розгляду справи 

за ознаками вчинення ТОВ «Нафтогаз 2» (34647812) 
порушення, передбаченого п. 13 ст. 50 ЗУ 

«Про захист економічної конкуренції». 
З детальним текстом розпоряджень можна 

ознайомитись на офіційному веб-сайті АМКУ 
за посиланням — 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Адмінколегія Київського обласного 
тервідділення АМКУ прийняла розпорядження 

від 19.02.2019 №60/20-рп/к про початок 
розгляду справи №20/60/20-рп/к.19 

за ознаками вчинення ТОВ «Професійна 
Інжинірингова Компанія» (37101593) 

та ТОВ «ФРЕЙН-ЮКРЕЙН» (40056310) 
порушення ЗЕК, передбаченого п. 1 ст. 50 

та п. 4 ч. 2 ст. 6 
ЗУ «Про захист економічної конкуренції».

Повістка 
11-кп/807/820/19

Запорізький апеляційний суд викликає Рудниць-
кого Дениса Васильовича як обвинуваченого на 10.00 
год. 22.04.2019 р. за адресою: пр. Соборний, буд. 162, 
м. Запоріжжя, за апеляційною скаргою захисника на 
вирок колегії суддів Бердянського міськрайсуду Запо-
різької області від 20.12.2018 р. Обов’язок — надати 
паспорт. Поважні причини неприбуття на виклик су-
ду вказані в ст. 138 КПКУ, наслідки неприбуття — у 
ст.ст. 139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя В. М. Білоконев

Державне Підприємство «Інститут легкої промис-
ловості», ідентифікаційний код 30705346, зареє-
строване в Єдиному державному реєстрі юридич-
них осіб, фізичних осіб — підприємців та громад-
ських формувань 30.05.2005 року номер запису:  
10261200000002519, з моменту публікації оголошен-
ня розпочинає процедуру ліквідації. Претензії креди-
торів приймаються протягом двох місяців з дати пу-
блікації повідомлення у спеціалізованому друкова-
ному засобі масової інформації за адресою: 18028, 
Черкаська область, місто Черкаси, вулиця В’ячеслава 
Чорновола, будинок 243/1.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-

цької області перебуває кримінальне провадження за обви-
нуваченням Нічік Юлії Геннадіївни, Марків Ганни Олексан-
дрівни у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України та Якім-
чука Олександра Володимировича у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2  
ст. 366 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області ви-
кликає обвинуваченого Якімчука Олександра Володими-
ровича, 11.06.1971 року народження, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання: м. Донецьк, пров. Кремлів-
ський, 79, у судове засідання з розгляду кримінального про-
вадження за його обвинуваченням у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2  
ст. 366 КК України, розгляд якого здійснюється в поряд-
ку спеціального судового провадження, яке відбудеться 15 
квітня 2019 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше судовий 
розгляд кримінального провадження здійснюватиметься за 
його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/243/220/2019; справа № 243/9868/18 за обви-
нуваченням Нікуліна Олександра Олександровича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької облас-
ті викликає обвинуваченого Нікуліна Олександра Олек-
сандровича, 14.07.1991 року народження, останнє відо-
ме зареєстроване місце проживання: Донецька область, 
Бахмутський район, м. Вугледарськ, пров. Партизан-
ський, буд. 36, у судове засідання з розгляду криміналь-
ного провадження за його обвинуваченням у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 16 квітня 2019 року 
о 10 год. 30 хв. у приміщенні Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинувачений 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше су-
довий розгляд кримінального провадження здійснюва-
тиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери роз-
повсюдження, обвинувачений вважається належним чи-
ном ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

До уваги
ТОВ «Торгівельно-промислова компанія  

«Укрпроменерго», код 38359763
Херсонське ОТВ Антимонопольного комітету 

України не має можливості вручити ТОВ «ТПК «Укр-
променерго», код 38359763, вимогу про надання ін-
формації від 25.09.2018 №71-02/871. Повний текст 
вимоги розміщений на веб-сайті АМКУ в розділі «Те-
риторіальні відділення/Херсонська область/До уваги 
суб’єктів господарювання/Вимоги щодо надання ін-
формації» (http://www.amc.gov.ua/amku/control/khe/
uk/publish/category /80114).

До уваги
ПП «Деметра-2009», код 36227104

Херсонське ОТВ Антимонопольного комітету Укра-
їни не має можливості вручити ПП «Деметра-2009», 
код 36227104, вимогу про надання інформації від 
25.09.2018 №71-02/884. Повний текст вимоги роз-
міщений на веб-сайті АМКУ в розділі «Територіаль-
ні відділення/Херсонська область/До уваги суб’єктів 
господарювання/Вимоги щодо надання інформації» 
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/khe/uk/publish/
category/80114).

До уваги
ПП «Укрпівденвугілля», код 35064199

Херсонське ОТВ Антимонопольного комітету 
України не має можливості вручити ПП «Укрпівден-
вугілля», код 35064199, вимогу про надання інфор-
мації від 25.09.2018 №71-02/862. Повний текст ви-
моги розміщений на веб-сайті АМКУ в розділі «Те-
риторіальні відділення/Херсонська область/До уваги 
суб’єктів господарювання/Вимоги щодо надання ін-
формації» (http://www.amc.gov.ua/amku/control/khe/
uk/publish/category/80114).

До уваги
ТОВ «Артанс Трейд», код 41507842

Херсонське ОТВ Антимонопольного коміте-
ту України не має можливості вручити ТОВ «Артанс 
Трейд», код 41507842, вимогу про надання інфор-
мації від 25.09.2018 №71-02/887. Повний текст ви-
моги розміщений на веб-сайті АМКУ в розділі «Те-
риторіальні відділення/Херсонська область/До уваги 
суб’єктів господарювання/Вимоги щодо надання ін-
формації» (http://www.amc.gov.ua/amku/control/khe/
uk/publish/category/80114).

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

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

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL3N0831-GL3N0832, GL3N0833
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

28.05.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
42183-asset-sell-id-194587, 
42188-asset-sell-id-194604

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону)  

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

http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: GL8N0953-GL8N0955
Короткий опис активів (май-
на) в лоті:

Кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

07.05.2019

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/ 
42180-asset-sell-id-194564

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Ме-
зенцевої Валерії Валентинівни, 14.01.1974 року народження, 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачена Мезенцева В.В. (зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Цусимська, 73/6), 
викликається на 15.04.2019 року об 11.00 год. до суду, каб. 
№ 7, для участі в розгляді справи по суті, головуючий суд-
дя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченої (in absentia), яка 
переховується від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошена у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачена вважається належним чином озна-
йомленою з її змістом.

Про виклик відповідача в судове засідання
Володарський районний суд Київської області 

(09300, смт Володарка, вул. Миру, 25, Київська об-
ласть) викликає в судове засідання Крупу Сергія Ми-
колайовича як відповідача по справі № 364/238/19 
за позовом Старинця Дениса Анатолійовича до Кру-
пи Сергія Миколайовича про визнання особи такою, 
що втратила право користування жилим приміщен-
ням та зняття з реєстраційного обліку.

У разі неявки відповідача в судове засідання без 
поважних причин або без повідомлення причин не-
явки, справа буде розглянута за його відсутністю на 
підставі наявних матеріалів.

Судове засідання призначено на 07.05.2019 року 
о 10.00 годині.

Головуючий суддя Г. Л. Моргун

У провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області перебуває обвину-
вальний акт по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за № 42016050000000861 від 23 серпня 2016 року, за підозрою Федоренка Сергія Мико-
лайовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Федоренка Сергія Миколайовича в судове засідання на 18 квітня 
2019 року о 09 годині 30 хвилин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: 85110, м. Костянтинівка, пр-т Ломоносова, 157, корпус 1.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченому та оголошення його в міждержавний та/або 
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Тарєєва Дмитра Сергійовича, 
19.05.1986 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Тарєєв Д. С. (проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Марковнікова, 228)  
викликається на 15.04.2019 року о 10.00 год. до суду, каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюватися за відсутності обвинувачено-
го (in absentia), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної від-
повідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний  
розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження, обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Втрачене посвідчення 

учасника бойових дій, 

АА № 232733, 

видане на ім’я Головка 

Володимира Петровича, 

вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області перебуває кримінальне прова-
дження № 1-кп/243/102/2019; справа № 127/7005/17 
за обвинуваченням Мельника Романа Володимиро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає обвинуваченого Мельника Рома-
на Володимировича, 1 серпня 1974 року народжен-
ня, останнє відоме зареєстроване місце проживання: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Європей-
ська, буд. 65, кв. 58, у судове засідання з розгляду 
кримінального провадження за його обвинувачен-
ням у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 16 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. у приміщен-
ні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2.

У разі неприбуття в судове засідання, обвинува-
чений повинен повідомити суд про причини неявки, 
інакше судовий розгляд кримінального проваджен-
ня здійснюватиметься за його відсутності.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження, обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
В провадженні Попаснянського районного суду 

Луганської області перебуває кримінальне прова-
дження №423/1023/17-к, внесене до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань №22015130000000383 
від 22.07.2015 стосовно Скнипи Ірини Іванівни, 
21.02.1965 року народження, обвинуваченої у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, 
по якому здійснювалось спеціальне досудове розслі-
дування в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 297-1 КПК 
України.

Обвинувачена Скнипа Ірина Іванівна, зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, Попаснянський 
район, смт Новотошківське, вул. Леніна, буд. 15.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України, Попас-
нянський районний суд Луганської області викли-
кає Скнипу Ірину Іванівну в судове засідання, що від-
будеться 23 квітня 2019 року о 09 год. 00 хв. у за-
лі судових засідань Попаснянського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Кримінальне провадження розглядається суддею 
Архипенко А. В.

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення, обвинувачена вважа-
ється належним чином ознайомлена з його змістом.

03 квітня 2019 року була втрачена за місцем збе-
рігання основна проста печатка за адресою: 03022, 
м. Київ, провулок Коломиївський, 17/31А, офіс 447, 
Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕНДІ 
ПАРК-ХАРКІВ», ЄДРПОУ 440499922, Україна, Хмель-
ницька обл., м. Красилів, а також документація про 
облік та рух вищезазначеної печатки. Вважати недій-
сною печатку  Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «СЕНДІ ПАРК-ХАРКІВ», ЄДРПОУ 440499922, 
Україна, Хмельницька обл., м. Красилів, у зв’язку з 
втратою.

03 квітня 2019 року була втрачена за місцем збе-
рігання основна проста печатка за адресою: 03022, 
м. Київ, провулок Коломиївський, 17/31А, офіс 447, 
Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕН-
ДІ ПАРК-КИЇВ ПЛЮС», ЄДРПОУ 40499985, Україна, 
Хмельницька обл., м. Красилів,  а також документа-
ція про облік та рух вищезазначеної печатки. Вважа-
ти недійсною печатку  Товариства з обмеженою від-
повідальністю «СЕНДІ ПАРК-КИЇВ ПЛЮС», ЄДРПОУ 
40499985, Україна, Хмельницька обл., м. Красилів,   у 
зв’язку з втратою.

03 квітня 2019 року була втрачена за місцем збе-
рігання основна проста печатка за адресою: 03022, 
м. Київ, провулок Коломиївський, 17/31А, офіс 447, 
Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕНДІ 
ПАРК-ДНІПРО», ЄДРПОУ 40499812, Україна, Хмель-
ницька обл., м. Красилів, а також документація про 
облік та рух вищезазначеної печатки. Вважати недій-
сною печатку  Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «СЕНДІ ПАРК-ДНІПРО», ЄДРПОУ 40499812, 
Україна, Хмельницька обл., м. Красилів, у зв’язку з 
втратою.

03 квітня 2019 року була втрачена за місцем збе-
рігання основна проста печатка за адресою: 03022, 
м. Київ, провулок Коломиївський, 17/31А, офіс 447, 
Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕН-
ДІ ПАРК-КИЇВ ЕЛІТ», ЄДРПОУ 40500073, Україна, 
Хмельницька область, м. Красилів, а також докумен-
тація про облік та рух вищезазначеної печатки. Вва-
жати недійсною печатку Товариства з обмеженою 
відповідальністю «СЕНДІ ПАРК-КИЇВ ЕЛІТ», ЄДРПОУ 
40500073, Україна, Хмельницька область, м. Краси-
лів,  у зв’язку з втратою.

03 квітня 2019 року була втрачена за місцем збе-
рігання основна проста печатка за адресою: 03022, 
м. Київ, провулок Коломиївський, 17/31А, офіс 447, 
Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕНДІ 
ПАРК-ЧЕРНІГІВ», ЄДРПОУ 39683640, Україна, Хмель-
ницька обл., м. Красилів, а також документація про 
облік та рух вищезазначеної печатки. Вважати недій-
сною печатку  Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «СЕНДІ ПАРК-ЧЕРНІГІВ», ЄДРПОУ 39683640, 
Україна, Хмельницька обл., м. Красилів, у зв’язку з 
втратою.

03 квітня 2019 року була втрачена за місцем збе-
рігання основна проста печатка за адресою: 03022, 
м. Київ, провулок Коломиївський, 17/31А, офіс 447, 
Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕН-
ДІ ПАРК-ДНІПРО ПЛЮС», ЄДРПОУ 40499718, Укра-
їна, Хмельницька область, м. Красилів, а також до-
кументація про облік та рух вищезазначеної печатки. 
Вважати недійсною печатку Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «СЕНДІ ПАРК-ДНІПРО ПЛЮС», 
ЄДРПОУ 40499718, Україна, Хмельницька область,  
м. Красилів,  у зв’язку з втратою.

03 квітня 2019 року була втрачена за місцем збе-
рігання основна проста печатка за адресою: 03022, 
м. Київ, провулок Коломиївський, 17/31А, офіс 447, 
Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕН-
ДІ ПАРК-ХАРКІВ ПЛЮС», ЄДРПОУ 40499875, Укра-
їна, Хмельницька обл., м. Красилів, а також доку-
ментація про облік та рух вищезазначеної печатки. 
Вважати недійсною печатку Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «СЕНДІ ПАРК-ХАРКІВ ПЛЮС»,  
ЄДРПОУ 40499875, Україна, Хмельницька обл.,  
м. Красилів,  у зв’язку з втратою.

03 квітня 2019 року була втрачена за місцем збе-
рігання основна проста печатка за адресою: 03022, 
м. Київ, провулок Коломиївський, 17/31А, офіс 447, 
Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕН-
ДІ ПАРК-КИЇВ», ЄДРПОУ 39477518, Україна, Хмель-
ницька обл., м. Красилів, а також документація про 
облік та рух вищезазначеної печатки. Вважати недій-
сною печатку Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «СЕНДІ ПАРК-КИЇВ», ЄДРПОУ 39477518, Укра-
їна, Хмельницька обл., м. Красилів, у зв’язку з втра-
тою.
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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 Личківського родовища згідно зі 

спеціальним дозволом № 3117 від 12.08.2003 року. Метод розробки родови-
ща — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція – підготовлений 
до споживання газ природний, нафта, газ розчинений у нафті, газ газових 
шапок, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корис-
ні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр здійсню-
ватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування»  
АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Личківського родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родови-
ща 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  
Личківського родовища обліковують на Державному балансі корисних ко-
палин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища  
здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під час розробки  
родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Бурін-
ня свердловин може здійснюватимуть верстатом із електричним приводом,  
але у зв’язку зі значною віддаленістю від електромережі, необхідної потуж-
ності, використання верстата з електричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Личківське родовище розташоване в межах Магдалинівського району 

Дніпропетровської області, в 65 км на південний схід від м. Полтава. Най-
ближчі населені пункти: Жданівка, Пролетарське, Новопетрівка.

У орографічному відношенні родовище розташоване в межах слабогор-
бистої рівнини, розчленованої сіткою балок, ярів і заплавою, дуже заболо-
ченою, терасою річки Орель, яка є лівою притокою Дніпра. Абсолютні від-
мітки рельєфу складають 80 — 115 м над рівнем моря. Мінімальні відміт-
ки пов’язані з заплавою річки Орель, що тече у субширотному напрямку.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 9 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)

Родовище було відкрито в 1985 р. св. 24, в якій з девонських відкла-
дів було отримано приплив газу дебітом 407 тис. м3/добу. У 1987 р. в св. 27  
з відкладів верхнього девону було отримано приплив нафти дебітом  
232,3 т/доба.

Личківське НГКР приурочене до південно-східної частини південної при-
бортової зони ДДЗ. У геологічній будові родовища беруть участь осадові 
породи палеогенової, юрської, тріасової, кам’яновугільної та девонської 
систем. У структурному відношенні складку у фаменському ярусі сформо-
вано у вигляді брахіантикліналі південно-західного простягання, ускладне-
ного тектонічними порушеннями, з поступовим виположуванням до струк-
турного носу з практично відсутніми тектонічними порушеннями у серпу-
хівському ярусі. 

Станом на 01.03.2019 р. на родовищі експлуатаційний фонд свердловин 
складає 16, діючий 10, ліквідовано через геологічні причини 12.

Процес підготовки видобутої мінеральної сировини здійснюють на уста-
новці комплексної підготовки нафти і газу (УКПНГ), до якої підключено 
свердловини родовища.

Личківська УКПНГ розташована біля села Пролетарське-2 Магдалинів-
ського району Дніпропетровської області.

Цільове призначення Личківської УКПНГ: підготовка та подальше спря-
мування нафтоконденсатної суміші конденсатопроводом на Перещепин-
ську УКПГ; підготовка природного газу перед подаванням до міжпромисло-
вого газопроводу на Перещепинську УКПГ.

Процес підготовки нафтогазоконденсатної суміші до подальшого тран-
спортування включає: збір і подання видобутого газу на УКПНГ;  первин-
ну сепарацію видобувного газу; вилучення з газу рідкої фази на установці 
низькотемпературної сепарації; сепарації, зневоднення, стабілізації нафто-
конденсатної суміші; накопичення в резервуарах і періодичної відкачки ста-
білізованої нафтоконденсатної суміші конденсатопроводом на Перещепин-
ську УКПГ.

Власний видобутий вуглеводневий конденсат, а також привезений з Уля-
нівської, Новоселівської та Богатойської УКПГ використовують у техноло-
гічному процесі підготовки нафти з метою її розрідження.

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 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 заходів 
очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за ви-
киди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому ви-
разі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 По-
даткового 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 опосередкований за рахунок викидів забрудню-
вальних речовин в атмосферне повітря.

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

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

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 й 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 із до-
статньою деталізацією такі планові показники:

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

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінку 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 про-
вадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з  
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи  
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та 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 з 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 з 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 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 сторін-
ці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду  
зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громад-
ськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та 
передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх-
нього отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм під-
писом дають згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та 
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення об-
сягу 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 № 3117 від 12.08.2003 року на ко-
ристування надрами, з метою продовження видобування вуглеводнів Лич-
ківського родовища, що видається Держгеонадрами України. 

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

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

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 Новоселівського родовища згід-

но зі спеціальним дозволом № 3116 від 12.08.2003 року. Метод розробки 
родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підго-
товлені до споживання нафта, газ природний, конденсат, супутні: конденсат, 
етан, пропан, бутани, гелій — корисні копалини загальнодержавного зна-
чення. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія  
АТ «Укргазвидобування» ГПУ «Шебелинкагазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Новоселівського 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 здійснюватиметься верстатом із дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Новоселівського родовища обліковують на Державному балансі корис -
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку  
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 зі значною віддаленістю від електромережі, необ-
хідної потужності, використання верстата із електричним приводом обме-
жено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Новоселівське родовище розташоване на території Магдалинівсько-

го району Дніпропетровської області. Місто Дніпро розташоване у 60-70 
км на південний схід від родовища, залізнична станція Перещепино зна-
ходиться у 40 км.

У орогідрографічному відношенні район розташований в межиріччі річ-
ки Орель, яка є лівим притоком Дніпра і річки Кильчень. Ландшафт місце-
вості представлений горбистою рівниною, розмежованою глибокими бал-
ками та ярами. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 2,7 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)

Новоселівське родовище розташоване у південній частині Дніпровсько-
Донецької западини і входить до складу Голубівсько-Колайдинцівського 
валу.

Промислова газоносність пов’язана із піщано-алевролітовими колекто-
рами середнього і нижнього карбону – башкирського, серпухівського та ві-
зейського ярусів.

Станом на 01.03.2019 року відбір газу з початку розробки в цілому щодо 
родовища складає 1 573,89 млн м3. Накопичений видобуток нафти та кон-
денсату відповідно становить 3 868,7 т та 37,2 тис. т.

Загальний фонд свердловин Новоселівського родовища становить 4 
одиниці, 3 експлуатаційний фонд, 2 діючі з них одна нафтова. 

Процес підготовки видобутої мінеральної сировини здійснюють на уста-
новці комплексної підготовки газу (УКПГ), до якої підключено свердлови-
ни родовища.

Підготовку газу на УКПГ здійснюють за схемою низькотемпературної се-
парації за рахунок природного дросель-ефекту газу і рекуперації холоду. 
Газ за індивідуальними шлейфами подаватимуть до УКПГ. Природний газ 
через вузол пристроїв, що відключають, спрямовують на блок сепарації. 
У сепараторі відбувається відокремлення крапельної рідини та механічних 
домішок від природного газу. Відсепарований газ надходить до міжтрубно-
го простору теплообмінника, де його охолоджують за рахунок зустрічного 
потоку холодного газу із сепаратора. Після газ проходить регулювальний 
штуцер, де відбувається його дроселювання.

Наразі на УКПГ здійснюють двоступеневу сепарацію газу, після чого йо-
го заміряють і подають до магістрального газопроводу.

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 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 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-
родно-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-
ризується 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 Східно-Новоселівського родови-

ща згідно зі спеціальним дозволом № 3118 від 12.08.2003 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція 
— підготовлений до споживання газ природний, нафта, газ, розчинений 
у нафті, конденсат, супутні: етан, пропан, бутани, гелій — корисні копали-
ни загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр здійснюватиме 
структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укр-
газвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Східно-Новоселівського родовища обліковують на Державному балансі ко-
рисних 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  
Східно-Новоселівського родовища обліковують на Державному балансі ко-
рисних 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 із електричним 
приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від електромережі, необ-
хідної потужності, використання верстата з електричним приводом обме-
жено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Східно-Новоселівське родовище розташовано на території Магдалинів-

ського району Дніпропетровської області. Обласний центр м. Дніпро розта-
шоване в 60-70 км на південний схід від родовища, а найближча залізнична 
станція Перещепино знаходиться в 40 км. 

У орогiдрографiчному вiдношеннi район розташований у мiжрiччі річок 
Орель i Кiльчень. Ландшафт мiсцевостi є трохи горбистою рівниною, яка 
розмежована глибокими балками та ярами. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 7,8 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)

Східно-Новоселівська структура у тектонічному відношенні розташована 
в південній прибортовій зоні Дніпровсько-Донецької западини.

Поклади вуглеводнів на Східно-Новоселівському родовищі приурочені 
до відкладів башкирського ярусу середнього карбону та серпухівського і ві-
зейського ярусів нижнього карбону.

На даний час діючий фонд свердловин родовища нараховує 12 одиниць. 
  Станом на 01.03.2019 р. відбір газу з початку розробки в цілому щодо 

родовища складає 4873,3 млн м3.
Підготовка газу та конденсату Східно-Новоселівського родовища для по-

дальшого подання споживачам здійснюють на установці комплексної під-
готовки газу (УКПГ) Новоселівського родовища.

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 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 заходів 
очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. Платіж за ви-
киди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому ви-
разі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 По-
даткового 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 опосередкований за рахунок викидів забрудню-
вальних речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкта на рослинний і тва-
ринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.

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

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 й 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 із до-
статньою деталізацією такі планові показники:

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

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінку 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 із 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  
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорен-
ня, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої ін-
формації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 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 з 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 з 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 з 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 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 сторін-
ці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду  
зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громад-
ськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та 
передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх-
нього отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм під-
писом дають згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та 
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення об-
сягу 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 № 3118 від 12.08.2003 року на ко-
ристування надрами з метою продовження видобування вуглеводнів Схід-
но-Новоселівського родовища, що видається Держгеонадрами 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): носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в еко-
номіку району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у 
розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

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’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 й 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 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 із 
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, 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 із 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 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 з 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 й отримання рішення про провадження планованої  
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення 
обсягу досліджень 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 з 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 з 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 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 сторін-
ці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду  
зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громад-
ськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та 
передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх-
нього отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм під-
писом дають згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та 
пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення об-
сягу 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 № 3116 від 12.08.2003 року на ко-
ристування надрами з метою продовження видобування вуглеводнів Ново-
селівського родовища, що видається Держгеонадрами 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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Oбласть Нiч День

Київська +4 +9 +9 +14
Житомирська +2 +7 +9 +14
Чернігівська +4 +9 +11 +16
Сумська +4 +9 +12 +17
Закарпатська +4 +9 +10 +15
Рівненська +1 +6 +7 +12
Львівська 0 +5 +6 +11
Івано-Франківська +2 +7 +5 +10
Волинська 0 +5 +6 +11
Хмельницька +1 +6 +7 +12
Чернівецька +2 +7 +7 +12
Тернопільська +1 +6 +7 +12
Вінницька +5 +10 +9 +14

Oбласть Нiч День

Черкаська +6 +11 +12 +17
Кіровоградська +6 +11 +14 +19
Полтавська +6 +11 +14 +19
Дніпропетровська +6 +11 +14 +19
Одеська +4 +9 +12 +17
Миколаївська +4 +9 +14 +19
Херсонська +4 +9 +15 +20
Запорізька +5 +10 +14 +19
Харківська +6 +11 +15 +20
Донецька +6 +11 +14 +19
Луганська +5 +10 +14 +19
Крим +4 +9 +12 +17
Київ +6 +8 +11 +13
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Креативна троянда: необхідність чи надмірність?
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. Новий елемент 
вуличної інфраструктури не-
забаром може з’явитися в 
Черкасах неподалік річково-
го порту на вулиці Козацькій. 
Там планують облаштувати 

динамічний павільйон. Це бу-
де споруда у формі металевої 
троянди. Її панелі реагувати-
муть на погоду і людей — від-
криватимуться в умовах не-
стачі освітлення і закривати-
муться, щоб уберегти людей 
від дощу чи спеки. У павіль-
йоні буде оглядовий майдан-

чик, з якого зручно милувати-
ся Дніпром. 

На його встановлення в бю-
джеті цього року депутати пе-
редбачили близько 3,3 міль-
йона гривень. Про це розпо-
вів директор департаменту 
архітектури та містобудуван-
ня Артур Савін: «Одночасно 

з будівництвом тротуарів, до-
ріг та садочків нашому міс-
ту потрібні й такі цікавинки, 
креативні інсталяції, які ста-
нуть його окрасою. Проект 
павільйону розробив архітек-
тор Дмитро Аранчій». «Це сві-
товий тренд у дизайні громад-
ського простору, — розповів 
начальник відділу реклами та 
дизайну міського середови-
ща Андрій Поліщук. — У ньо-
му можна проводити фести-
валі, лекції, презентації або 
просто заховатися від спеки 
чи дощу».

Черкаський динамічний па-
вільйон може стати першим 
в Україні проектом цифрової 
архітектури. Однак черкаща-
ни неоднозначно сприйняли 
ідею його створення. Хтось 
киває на купи сміття і непри-
бране торішнє листя. Інші вка-
зують на витоптані зелені зо-
ни, розбиті тротуари, брак об-
лаштованих паркувальних 
майданчиків. Чи з’явиться ди-
вовижний павільйон у Черка-
сах, покаже час.

Фестиваль зібрав талановитих дітей Донеччини 
Павло КУЩ, 

«Урядовий кур’єр» 

ЮНІ ТАЛАНТИ. У Дружківці 
на Донеччині відбувся вже 10-й 
Всеукраїнський фестиваль ди-
тячої творчості «Зоряні маля-
та», в якому взяли участь по-
над 650 дітлахів із усіх куточ-
ків прифронтового краю. За-
хід, організатором якого став 
благодійний фонд «Зірки та зі-
роньки», свого часу започатку-
вали у Донецьку, а після оку-
пації обласного центру проро-

сійськими незаконними зброй-
ними формуваннями його про-
ведення відновили у Крама-
торську і Дружківці. Зазвичай 
участь у ньому беруть діти ві-
ком від 3 до 7 років, які демон-
струють свої здібності у вокалі, 
хореографії, цирковому мисте-
цтві. Цікаво, що на сцену досі 
виходять творчі колективи, які 
виступали ще на фестивалі у 
Донецьку: тріо народного теа-
тру пісні «Златиця» з Покров-
ська, зразковий колектив тан-
цю «Непосиди» з Бахмута. 

Виступи юних талантів До-
неччини оцінювало авто-
ритетне журі з Києва. Йо-
го представник композитор 
і викладач Національної му-
зичної академії Євген Пе-
триченко вважає фестиваль 
одним із творчих майданчи-
ків для тих обдарованих ді-
тей, які прагнуть розвива-
тися. «Оцінювати трирічних 
дітей дуже важко, але я пе-
реконаний, що навіть у най-
менших учасників потрібно 
виховувати професіоналізм: 

як вони рухаються сценою, 
співають, чи є ритм. Точніше, 
ми ставимо оцінки не малим 
виконавцям, а викладачам, 
які готували їхні виступи», — 
каже він. 

Усіх учасників «Зоряни х 
малят» нагороджено пам’ят-
ними медалями та цінними 
подарунками, а кращі з кра-
щих отримали можливість ви-
ступити на столичній сцені, 
де невдовзі відбудеться на-
ступний етап всеукраїнського 
фестивалю. 

У Голосієві з’явився 
сад магнолій

Ірина БІЛОУС 
для «Урядового кур’єра»

ВЕСНЯНІ ТУРБОТИ. Найбільший за кількістю сортів сад 
магнолій заклали в ботанічному саду Національного універ-
ситету біоресурсів і природокористування України. До колек-
ції 500 таксонів, що вже існують тут, додалося ще 50. Це 21 різ-
новид традиційних магнолій та нових європейських сортів, а та-
кож азалії, рододендрони і бузки, які, безумовно, стануть окра-
сою ботсаду. До речі, деякі з сортів рослин, які висаджували, 
представлені у нашій країні вперше.

— Університет тільки у цьогорічну лісокультурну кампанію 
висадив більш як 100 гектарів насаджень, і закладення саду 
магнолій — це, так би мовити, прекрасна принада, — каже рек-
тор університету Станіслав Ніколаєнко. — Крім суто декора-
тивного призначення і місяця відпочинку, наш ботанічний сад 
— місце навчання і наукового пошуку.

Якщо подібні ініціативи підтримають кияни, представники 
бізнесу, то невдовзі наша столиця зможе повернути собі ко-
лишню славу одного з найзеленіших міст Європи.

Микола ПЕТРУШЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

МУЗИКА. Уперше твір 
українського автора звучав 
в одній з трьох найбільших у 
світі оперних театрів — в опе-
рі Дубая. І ось тут уперше на 
неї зійшли українці. На суд 
вимогливої публіки представ-
ники нашої держави винесли 
рок-оперу «Орфей і Еврідіка 
назавжди» композитора Ми-
хайла Брянського, який вико-
нав і головну роль. Голос спі-
вака зачарував поціновувачів 

прекрасного. Його унікальний 
тенор-альтіно (у чоловіків бу-
ває вкрай рідко) характери-
зується високим звучанням і 
тембром схожим до жіночого.

Проект «Орфей і Еврідіка 
назавжди» не має аналогів. 
Робота над ним триває вісім 
років, але остаточного вигля-
ду він набув два роки тому під 
керівництвом продюсера Оле-
ни Брунської. Концертні вико-
нання відбулися в Одеському 
національному академічному 
театрі та балету, Національ-
ному театрі опери та балету 

України ім. Т.Г. Шевченка, Па-
лаці мистецтв «Україна».

Михайло Брунський, відо-
мий в Україні музикант, пере-
буваючи в пошуках себе як 
артиста, зустрів кохання. На-
дихнувшись світлими почуття-
ми, володар унікального голо-
су знайшов себе і в творчості. 
На думку автора і композитора 
спектаклю, саме кохання допо-
магає пройти всі випробування 
долі, тому нагадувати глядаче-
ві про це потрібно постійно.

Незвичне поєднання звуку 
й новаторський підхід у подачі 

класичного твору, інновацій-
ність шоу, де кожен (у виста-
ві понад 100 учасників) грає 
власну роль. 

Електро-рок-опера «Ор-
фей і Еврідіка назавжди» — 
володар двох рекордів Наці-
онального реєстру рекордів 
України: за створення пер-
шої в Україні електро-рок-
опери та використання най-
більшої кількості музичних 
інструментів. Авторів виста-
ви надихає й успіх в опері 
Дубая, де їх публіка зустрі-
чала оваціями. 

Браво, маестро Брунський!

Ректор університету Станіслав Ніколаєнко (на фото 
праворуч) вважає, що закладення саду — 
дуже важлива справа для столиці

Авторів і учасників вистави надихає успіх в опері Дубая

Так бачить архітектор 
майбутній елемент 

вуличної інфраструктури




