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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РІК ПЕРРІ:
«США й далі 

підтримуватимуть 
народ України  

в захисті  
незалежності  
та прагненні  

до свободи».

Спорт невіддільний 
від реального життя 

АНТИКОРУПЦІЯ. Україна — одна із п’яти країн-членів Ради Єв-
ропи, яка на законодавчому рівні забезпечила боротьбу із договір-
ними матчами у футболі. Це вказано в заяві Ради Європи з при-
воду набуття чинності з 1 вересня конвенції проти маніпулювання 
спортивними змаганнями. Ідеться про конвенцію Ради Європи про-
ти маніпулювання спортивними змаганнями, відому як конвенція 
Маколіна.

Лише п’ять країн-членів ради Європи (Україна, Норвегія, Порту-
галія, Молдова та Швейцарія) підписали цей документ. «Конвенція 
слугує вагомим кроком у боротьбі проти корупції у спорті, вона одер-
жала підтримку головних спортивних організацій і серед партнерів, 
зокрема ФІФА і УЄФА», — заявив Генеральний секретар Ради Єв-
ропи Турбйорн Ягланд. Тому він закликав усі країни-члени якнайско-
ріше підписати і ратифікувати документ, повідомляє Укрінформ. Хоч 
Україна зробила це ще 2016 року. 

Конвенція Ради Європи від 2014-го проти маніпулювання спортив-
ними змаганнями — єдина юридично зобов’язувальна міжнародна 
угода, яка просуває глобальну співпрацю у протидії корупції у спорті.

70% 
студентів, які навчаються  

за державним та регіональним 
замовленнями з переліку пріоритетних 

спеціальностей, отримуватимуть 
стипендії

ІНАВГУРАЦІЯ. Найпершим своїм завданням Володимир 
Зеленський назвав кроки з досягнення миру на  Донбасі

Шостий Президент 
України присягнув  
на вірність народу

Міністр енергетики США про очікування за океаном 
початку співпраці з новим Президентом України 
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Фахівці Мінсоцполітики 
пояснюють механізм 
монетизації пільг  
у готівковій  
і безготівковій формах 

ВАРТО ЗНАТИ!

В Україні й надалі 
триватиме тенденція 
до зниження ставок за 
валютними і гривневими 
депозитами
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Прем’єр-міністр подає у відставку
ПОЗИЦІЯ. У середу на цій посаді він проведе останнє засідання уряду,  
після чого готуватиметься до парламентської виборчої кампанії  

Після слів Президента Во-
лодимира Зеленського, 

які прозвучали під час інав-
гураційної промови, чинний 
глава уряду Володимир Грой-
сман зробив політичну заяву 
щодо свого майбутнього. 

Згідно із законодавством, 
уряд і його очільник склада-
ють повноваження перед но-
вообраною Верховною Ра-
дою, а не перед новообра-
ним Президентом, зауважив 
Володимир Гройсман. Після 

того як його пропозиції що-
до пошуку прийнятних шля-
хів подальшого розвитку 
країни не знайшли позитив-
ної відповіді в новій владній 
команді, глава уряду оголо-
сив про своє рішення пода-

ти у відставку після наступ-
ного засідання Кабінету Мі-
ністрів, яке відбудеться за-
втра. 

Упродовж трьох років ва-
лютні резерви країни пе-
ревищили 20 мільярдів до-

ларів, залишок на єдино-
му казначейському рахунку 
становить 57 мільярдів гри-
вень, фінансова система —  
«в доброму стані», тож чин-
ному уряду не соромно за 
проведену роботу. 
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Згідно з Протоколом № 1 від 14.05.2019 року Загальними 
зборами Учасників ТОВ ТПК «РЕМ ЛТД» прийнято рішення щодо 
припинення Товариства з обмеженою відповідальністю ТОРГО-
ВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕМ ЛТД» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 20269030). Головою ліквідаційної комісії при-
значено Мартюшева Дмитра Володимировича. Заяви кредито-
рів приймаються протягом двох місяців від дня публікації да-
ного оголошення за адресою: 51925, Прохідний Тупик, буд. 10,  
м. Кам’янське, Дніпропетровська область.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає  
Габову Юлію Юріївну як обвинувачену у кримінальному про-
вадженні № 296/133/17 по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під 
головуванням судді Покатілова О. Б. в судові засідання, що 
відбудуться 04 червня 2019 року о 09-45 год. в приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Оболонський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лемешко Аллу Сергі-
ївну, що обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у 
підготовче судовому засідання, яке відбудеться  27 травня 2019 року о 12:00 годині в 
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ. вул. М. Тимо-
шенка, 2-Є, 9 кабінет.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивіль-
ного відповідача передбачені статтею 139 КПК України, наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника — статтею 324 
КПК України, потерпілого — статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, пе-
рекладача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, 
в залі судових засідань № 13, 03.06.2019 року о 12:00 
годині відбудеться підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні №42015020420000194 по обви-
нуваченню Каширіна Алліка Вікторовича у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України 
(№ справи 127/9393/16-к).

У судове засідання викликається обвинувачений Ка-
ширін Аллік Вікторович, який зареєстрований та прожи-
ває за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул. Нестерова, 
29, кв.44.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причи-
ни неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься у складі колегії: судді-допо-
відача Іванченка Я. М., суддів Короля О. П. та Сичука М. М.

Дочірнє підприємство «Старокостянтинівський молочний завод» (м. Старокостян-
тинів, Хмельницька обл., код ЄДРПОУ 31952591) просить усіх осіб, хто заявляє або 
має наміри заявити про будь-які права щодо простих векселів, серія АА №2828533, 
серія АА №2828534, серія АА №2828535, серія АА №2828536, серія АА №2828537, 
серія АА №2828538, серія АА №2828539, серія АА №2828540, серія АА №2828541, 
серія АА №2828542, серія АА №2828543, серія АА №2828544, номінальною вартіс-
тю 1 000 000,00 (один мільйон) гривень кожен, емітованих 18.08.2017 року Дочір-
нім підприємством «Старокостянтинівський молочний завод» з порушенням норм 
чинного законодавства України, терміново протягом 7 (семи) календарних днів з да-
ти публікації цього оголошення звернутися до Дочірнього підприємства «Старокос-
тянтинівський молочний завод» для вирішення спірних питань стосовно переліче-
них вище векселів. Адреса для кореспонденції: 31104, Хмельницька обл. м. Старо-
костянтинів, вул. Франка, 47. Тел.: (03854) 41127,41390. Контактна особа: Кучина 
Тетяна.

Корольовський районний суд м. Жи-
томира викликає Квасник Ганну Васи-
лівну, 1989 р.н. як обвинувачену у кри-
мінальному провадженні № 296/8511/17 
по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під го-
ловуванням судді Покатілова О. Б. в судове 
засідання, що відбудеться 04 червня 2019 ро-
ку о 17-00 год. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 9 
(каб. 300).

Явка обвинуваченої в судове засідання 
обов’язкова. У разі неявки обвинуваченої до 
суду, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

В провадженні Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження  
№ 233/4604/17 за обвинуваченням  Пас-
тухова Андрія Олексійовича, 05 листопада 
1982 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбачено-
го ч. 3 ст. 368 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Пастухо-
ва Андрія Олексійовича в судове засідан-
ня на 28 травня 2019 року о 15 годині 30 
хвилин, яке відбудеться у приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: Донецька об-
ласть, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 
157, корпус 2.

Суддя О. В. Стадченко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріу-
поль, проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Дубового Геннадія Васильовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дубовой  Геннадій Васильович викликається на 04 
червня 2019 року о 08-40 годині до Орджонікідзевського районного су-
ду міста Маріуполя Донецької області для участі в розгляді криміналь-
ного провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О. О.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріу-
поль, проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Чуніхіна В’ячеслава Віталійовичa у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Чуніхін В’ячеслав Віталійович викликається на 03 
червня 2019 року о 12-45 годині до Орджонікідзевського районного су-
ду міста Маріуполя Донецької області, кабінет № 211, для участі в роз-
гляді кримінального провадження.

 Головуючий суддя Вайновський А. М.

Свідоцтво про право власності 

на житло та технічний паспорт 

на квартиру за адресою:  

м. Київ, вул. Радунська, 18-А,  

кв. 82, видані 

на ім’я Шуляка Павла Івановича, 

вважати втраченими.

Втрачений судновий білет 
на самохідне моторне 

прогулянкове судно Прогрес-2 
за регістровим номером 

УДА-218К, виданий на ім’я 
гр. Горяшник Вадим 

Миколайович, 
вважати недійсним.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких указів 

Президента України
1. Внести зміни до таких Указів Президента України:
1) на часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 22 грудня 2014 року 

№ 947 «Питання Національної ради реформ» (зі змінами, внесеними Указами від 
19 січня 2015 року № 22, від 3 червня 2015 року № 310, від 26 серпня 2015 року  
№ 512, від 19 квітня 2016 року № 163, від 25 квітня 2016 року № 173, від 29 серп-
ня 2016 року № 371, від 24 жовтня 2016 року № 471, від 29 травня 2017 року № 148 
та від 13 вересня 2018 року № 281) вивести зі складу членів Національної ради ре-
форм, які беруть участь в її роботі з усіх питань, В.Ковальчука;

2) пункт 1 статті 1 Указу Президента України від 25 квітня 2016 року № 173 «Про 
зміни у складі Національної ради реформ» визнати таким, що втратив чинність;

3) на часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 31 серпня 2016 року 
№ 375 «Про деякі питання Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України» вивести В.Ковальчука з персонального складу Наглядової ради 
Національної академії державного управління при Президентові України, увільнив-
ши його від виконання обов’язків голови Наглядової ради;

4) в Указі Президента України від 4 квітня 2017 року № 98 «Про Організаційний 
комітет з питань розвитку Національного меморіального комплексу Героїв Небес-
ної Сотні — Музею Революції Гідності»:

на часткову зміну статті 1 увільнити Ковальчука Віталія Анатолійовича від ви-
конання обов’язків співголови Організаційного комітету з питань розвитку Наці-
онального меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції 
Гідності;

на часткову зміну статті 2 вивести В.Ковальчука з персонального складу Органі-
заційного комітету з питань розвитку Національного меморіального комплексу Ге-
роїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 травня 2019 року
№247/2019

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення О. Турчинова  

з посади Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України

Звільнити ТУРЧИНОВА Олександра Валентиновича з посади Секретаря Ради на-
ціональної безпеки і оборони України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
19 травня 2019 року
№297/2019

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 квітня 2019 р. № 405 
Київ

Про  затвердження Порядку обробки  
та захисту персональних даних під час 
здійснення повноважень з контролю  

за дотриманням бюджетного законодавства  
в частині верифікації та моніторингу пенсій, 

допомог, пільг, субсидій,  
інших соціальних виплат

Відповідно до пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бю-
джетного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:

Затвердити Порядок обробки та захисту персональних даних під час здійснен-
ня повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині 
верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних ви-
плат, що додається.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 квітня 2019 р. № 405
ПОРЯДОК 

обробки та захисту персональних даних під час здійснення  
повноважень з контролю за дотриманням бюджетного  

законодавства в частині верифікації та моніторингу пенсій,  
допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат

1. Цей Порядок визначає механізм обробки персональних даних та комплекс 
заходів щодо їх захисту, у тому числі інформації, яка отримується відповідно до 
статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від випадкових 
втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного зни-
щення чи доступу до персональних даних, під час здійснення Мінфіном верифі-
кації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, 
які здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, фондів 
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (да-
лі — державні виплати).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в За-
конах України «Про захист персональних даних», «Про захист інформа-
ції в інформаційно-телекомунікаційних системах», Порядку здійснен-
ня верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізични-
ми особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субси-
дій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок ко-
штів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду Украї-
ни, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, за-
твердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р.  
№ 136 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 19, ст. 769), Порядку адмініструван-
ня Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторин-
гу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. 
№ 137 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 19, ст. 770; 2017 р., № 84, ст. 2570).

3. Метою обробки персональних даних є здійснення контролю за дотриман-
ням вимог бюджетного законодавства в частині верифікації та моніторингу дер-
жавних виплат для забезпечення адресності та недопущення неправомірного 
призначення, нарахування та/або здійснення таких виплат.

4. Обробка та захист персональних даних здійснюється відповідно до пункту 
40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, 
Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в ін-
формаційно-телекомунікаційних системах».

5. Суб’єктами персональних даних є реципієнти, персональні дані яких обро-
бляються.

6. Персональними даними реципієнтів, які використовуються для здійснення 
верифікації та моніторингу державних виплат, є:

1) прізвище, ім’я, по батькові;
2) дата і місце народження;
3) стать;
4) серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України та найменування 

уповноваженого суб’єкта, що його видав (номер, дата видачі паспорта громадя-
нина України у формі картки та код уповноваженого суб’єкта, що його видав), а 
для іноземців та осіб без громадянства — реквізити паспортного документа іно-
земця та/або документа, що підтверджує право на постійне або тимчасове про-
живання в Україні;

5) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
6) відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
7) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установле-
ному порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому орга-
ну і мають відмітку в паспорті);

8) інформація, отримана від суб’єктів надання інформації, що підтверджує 
право на отримання державних виплат відповідно до законодавства;

9) інформація, яка подається реципієнтом під час призначення, нарахуван-
ня та/або здійснення державних виплат, відповідно до визначених законодав-
ством вимог для отримання таких виплат, необхідна для здійснення верифікації.

Інформація про відкриті в банках на ім’я реципієнтів рахунки, операції та за-
лишки за ними отримується відповідно до статті 62 Закону України «Про банки 
і банківську діяльність».

7. Інформація, що підтверджує право на отримання державних виплат відпо-
відно до законодавства, може запитуватися стосовно періодів часу, необхідних 
для призначення відповідних державних виплат та їх отримання.

8. Отримані від суб’єктів надання інформації персональні дані обробляються 
засобами автоматизованої системи «Інформаційно-аналітична платформа елек-
тронної верифікації та моніторингу» (далі — інформаційно-аналітична платфор-
ма), яка розміщується на програмно-апаратному комплексі Мінфіну, із застосу-
ванням апаратних засобів мережевого захисту від несанкціонованого доступу під 
час обробки цих даних.

9. Розпорядником персональних даних, які отримані від суб’єктів надання ін-
формації, є Мінфін.

10. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фі-
зичної особи, якої вони стосуються.

11. Збирання та накопичення персональних даних здійснюється шляхом під-
бору, впорядкування, поєднання та систематизації відомостей про реципієнтів 
засобами інформаційно-аналітичної платформи.

12. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановлено-
му Законом України «Про захист персональних даних». Знищення персональ-
них даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлен-
ня таких даних.

13. Персональні дані в інформаційно-аналітичній платформі зберігаються 
протягом строку, передбаченого законодавством. 

14. Поширення персональних даних та доступ до них третіх осіб здійснюють-
ся з дотриманням вимог, визначених Законом України «Про захист персональ-
них даних».

15. Доступ до персональних даних надається користувачам інформацій-
но-аналітичної платформи в обсягах, необхідних для виконання службових 
обов’язків.

16. Порядок доступу до персональних даних осіб, які уповноважені на оброб-
ку та захист персональних даних під час здійснення верифікації та моніторингу 
державних виплат, та їх обов’язки встановлюються Мінфіном.

17. Захист персональних даних від випадкової втрати або знищення, незакон-
ної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до них, забезпечу-
ється на всіх етапах обробки.

18. Захист персональних даних в інформаційно-аналітичній платформі здій-
снюється з урахуванням вимог комплексної системи захисту інформації.

19. Засобами інформаційно-аналітичної платформи здійснюється ведення 
обліку працівників, які мають доступ до персональних даних, та розмежуван-
ня рівнів доступу зазначених працівників до персональних даних відповідно до 
їх посадових обов’язків.

20. Користувачі інформаційно-аналітичної платформи допускаються до об-
робки персональних даних після їх ідентифікації. Доступ користувачу, який не 
пройшов процедури ідентифікації, не надається та блокується.

21. Робота працівника з персональними даними фіксується в електронних 
протоколах доступу до персональних даних.

22. Інформаційно-аналітична платформа автоматично фіксує інформацію про 
операції, пов’язані з обробкою персональних даних та доступом до них, та збе-
рігає інформацію про:

1) дату, час та джерело інформації, що містить персональні дані;
2) зміну інформації, що містить персональні дані;
3) перегляд інформації, що містить персональні дані;
4) будь-яку передачу (копіювання) інформації, що містить персональні дані;
5) дату та час видалення або знищення інформації, що містить персональ-

ні дані;
6) найменування посади та прізвище, ім’я, по батькові працівника, який здій-

снив одну із зазначених у цьому пункті операцій.
23. Працівники, яким надається доступ до персональних даних, дають пись-

мове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які їм довірено або 
стали відомі під час виконання службових обов’язків.

Датою надання права доступу до персональних даних вважається дата надан-
ня зобов’язання відповідним працівником.

Датою позбавлення права доступу до персональних даних вважається дата 
звільнення працівника, переведення на посаду, виконання обов’язків на якій не 
пов’язане з обробкою персональних даних.

24. У разі звільнення працівника, який мав доступ до персональних даних, 
або переведення його на іншу посаду, яка не пов’язана з обробкою персональ-
них даних, його обліковий запис анулюється засобами інформаційно-аналітич-
ної платформи.

25. З метою зниження ризиків незаконного розкриття персональних даних під 
час їх передачі або обробки додатково можуть застосовуватися криптографічний 
захист інформації, електронний підпис та інші методи захисту.

26. За порушення вимог законодавства про захист персональних даних поса-
дові особи несуть відповідальність, встановлену законом.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 травня 2019 р. № 313-р 
Київ

Про передачу цілісного майнового комплексу 
державного закладу «Лінійна поліклініка 
станції Авдіївка ДП «Донецька залізниця»  

у власність територіальної громади  
м. Авдіївки

Передати цілісний майновий комплекс державного закладу «Ліній-
на поліклініка станції Авдіївка ДП «Донецька залізниця» (код згідно з  
ЄДРПОУ 01112439), що розміщений на земельних ділянках площею 0,046 гек-
тара (кадастровий номер 1410200000:03:005:0058), 0,7427 гектара (кадастро-
вий номер 1410200000:03:005:0059) та 0,0113 гектара (кадастровий номер 
1410200000:03:005:0060), у власність територіальної громади м. Авдіївки (Доне-
цька область).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

_______________

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

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначаєть-
ся суб’єктом господарювання)

____20193293246______

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

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

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

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

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

чинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — 
корисні копалини загальнодержавного значення) Лиманського родови-
ща (Потичанське склепіння) згідно зі спеціальним дозволом №2182 від 
23.03.2000 року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим – 
газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природ-
ний, нафта, газ, розчинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, 
пропан, бутани. Роботи на ділянці надр  здійснюватиме структурний під-
розділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Лиманське родовище розташоване в Решетилівському районі Полтав-
ської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточне-
на площа ділянки надр — 5,77 км2; родовище знаходиться в промисло-
вій розробці).

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

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

обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-

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

звіл №2182 від 23.03.2000 року на користування надрами з метою видо-
бування вуглеводнів (газ природний, нафта, газ, розчинений у нафті, кон-
денсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Лиманського родовища (Потичанське скле-
піння), що видається Держгеонадрами України.

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додатко-
вої інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передають для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та наочно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 05.06.2019 року об 11.00 го-
дині у приміщенні Reikartz Галерея Полтава, вул. Європейська, 7, м. Пол-
тава, Полтавська область.

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

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35, тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 
оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-
ний орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надан-
ня зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ре-
сурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсько-
го, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу  на довкілля Мінприроди України.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 217 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пунк-
ті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайо-
митися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних, з 22 
травня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович,  
тел.: +380674130894. 

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, вул. Європейська, 
173, контактна особа Кікоть Сергій Іванович, тел.: +380504045595.

ОГОЛОШЕННЯ
Державна служба геології та надр України (далі — Держгеонадра) 

доводить до відома, що у зв’язку із неусуненням надрокористувачами 
причин зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами, 
розглянуто питання щодо подальшої дії цих дозволів.

Відповідно до частини другої статті 26 Кодексу України про надра 
право користування надрами припиняється органом, який надав надра 
у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, 
у разі незгоди користувачів — у судовому порядку.

Враховуючи викладене, просимо зазначених надрокористувачів на-
дати до Держгеонадр України в 15-денний строк власну позицію (згоду/
незгоду) на припинення права користування надрами, згідно зі спеці-
альними дозволами на користування надрами, відповідно до Переліку:

Перелік надрокористувачів
1. ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» (с/д № 3678 від 

09.12.2005);
2. ДП «Артемвугілля» (с/д № 1831 від 08.04.1999, №№ 3184, 3188 

від 02.10.2003); 
3. ДП «Орджонікідзевугілля» (с/д № 3166 від 18.09.2003); 
4. ТОВ «ГП  «Антрацитвугілля» (с/д № 5015 від 07.09.2009);
5. ТОВ «Вугілля-Маш» (с/д № 4816 від 11.12.2008);
6. ТОВ «Углеспецпоставка» (с/д № 4693 від 13.08.2008);
7. ТОВ «Східні надра» (с/д № 3517 від 18.11.2004);
8. ТОВ «Донбасс-Восток» (с/д № 3152 від 08.09.2003); 
9. ТОВ «Укртехнологія» (с/д № 5470 від 27.01.2012);
10. ТОВ «Агрофірма «Ясенівська» (с/д № 5186 від 08.09.2010);
11. ТОВ «Схил» (с/д № 5647 від 04.10.2012);
12. ТОВ ВП «Будіндустрія» (с/д № 4406 від 04.10.2007);
13.  ПП «Койл А.С.» (с/д № 5017 від 18.09.2009).

ОГОЛОШЕННЯ
Наказом Державної служби геології та надр України (далі – Держгео-

надра) від 23.04.2019 № 125 зупинено дію спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами (перелік власників спеціальних дозволів на корис-
тування надрами додається), у зв’язку з порушенням особливих умов в 
частині сплати рентних платежів за користування надрами. 

Надрокористувачам надано 30 календарних днів для надання до 
Держгеонадр України довідки з Державної фіскальної служби України 
щодо відсутності заборгованості. У разі ненадання інформації у визна-
чений термін Держгеонадрами буде розглянуто питання щодо подаль-
шої дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Слід зазначити, що наказ Держгеонадр (з додатками) розміщений                      
у підрозділі «Накази Держгеонадр» розділу «Діяльність» на офіційно-
му веб-сайті Державної служби геології та надр України www.geo.gov.ua.

Перелік надрокористувачів
1. ТОВ «Інтерпласт» (с/д № 3461 від 14.10.2004);
2. ТОВ «Надра Донбасу» (с/д № 4110 від 14.11.2006, № 5438 від 

27.12.2011);
3. ТОВ «Схил» (с/д № 5486 від 01.03.2012);
4. ТОВ «Укртехнологія» (с/д № 5885 від 17.12.2013).

ОГОЛОШЕННЯ
Наказом Державної служби геології та надр України (далі — Держ-

геонадра) від 23.04.2019 № 125 власникам спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами (перелік власників спеціальних дозволів на корис-
тування надрами додається), внесено зміни до наказів Держгеонадр,                     
в частині доповнення підстав щодо зупинення дії спеціальних дозволів 
на користування надрами, у зв’язку з порушенням особливих умов в 
частині сплати рентних платежів за користування надрами. 

Слід зазначити, що наказ Держгеонадр (з додатками) розміщений                      
у підрозділі «Накази Держгеонадр» розділу «Діяльність» на офіційно-
му веб-сайті Державної служби геології та надр України www.geo.gov.ua.

Перелік надрокористувачів
1. ТОВ «Вахрушевський завод будівельних матеріалів» (с/д № 4259 

від 18.05.2007, № 4325 від 06.08.2007);
2. ПП «Арсенал 2007» (с/д № 5219 від 17.11.2010);
3. ТОВ «ГП «Антрацитвугілля» (с/д №№ 5429, 5430 від 06.12.2011).

ОГОЛОШЕННЯ
Наказом Державної служби геології та надр України (далі — 

Держгео надра) від 23.04.2019 № 125, у зв’язку з тим, що надрокорис-
тувачі не приступили до користування надрами з моменту отримання 
спеціального дозволу на користування надрами, власникам спеціаль-
них дозволів на користування надрами (перелік власників спеціальних 
дозволів на користування надрами додається) надано 10 днів на надан-
ня пояснень.                        

Слід зазначити, що наказ Держгеонадр (з додатками) розміщений у 
підрозділі «Накази Держгеонадр» розділу «Діяльність» на офіційному 
веб-сайті Державної служби геології та надр України www.geo.gov.ua.

Перелік надрокористувачів
1. ТОВ «Хараташ» (с/д № 5226 від 17.11.2010);
2. ТОВ «Східно-Українська ковальна компанія» (с/д № 5548 від 

08.05.2012).

ОГОЛОШЕННЯ
Наказом Державної служби геології та надр України від 03.05.2019                      

№ 138 анульовано спеціальний дозвіл на користування надрами  
№ 5836 від 30.08.2013, наданий ТОВ «Шахта 1-6» (код ЄДРПОУ 
33136533) з метою видобування кам’яного вугілля (антрациту) на ді-
лянці шахти, виділеної у межах поля діючої шахти № 1-6 ТОВ «Комп-
лекс», розташованої в Донецькій області. 

ОГОЛОШЕННЯ
Наказом Державної служби геології та надр України від 03.05.2019                  

№ 139 анульовано спеціальний дозвіл на користування надрами  
№ 4721 від 22.10.2008, наданий Кримському республіканському під-
приємству «ВПВКГ м. Феодосії» (код ЄДРПОУ 3348086) з метою видо-
бування питних підземних вод Субашської ділянки Агармиського родо-
вища, розташованого в АР Крим.

ОГОЛОШЕННЯ
Наказом Державної служби геології та надр України від 03.05.2019                 

№ 141 анульовано спеціальний дозвіл на користування надрами  
№ 4713 від 30.09.2008, наданий Сільськогосподарському виробничому 
кооперативу «Дружба» (код ЄДРПОУ 20687080) з метою видобування 
вапняку Північно-Західної ділянки Воронківського родовища, розташо-
ваного в АР Крим. 

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за 
адресою 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Прокоп’єва Миколи Вікторовича, 
09.02.1976 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Прокоп’єв М. В. (знятий з реє-
страційного обліку, останнє відоме місце реєстрації Миколаївська об-
ласть, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Пирогова, 12) викликається 
на 29.05.2019 року о 10-00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснювати-
ся за відсутності обвинуваченого (іn аbsentia), який переховується від 
органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за 
адресою 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Крюченка Миколи Валентиновича, 
24.12.1976 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Крюченко Микола Валентинович, 
24.12.1976 року народження (зареєстрований за адресою м. Донецьк, 
вул. Куйбишева, 151/17), викликається на 29.05.2019 року о 09-00 год. 
до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті, головуючий суд-
дя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснювати-
ся за відсутності обвинуваченого (іn аbsепtіа), який переховується від 
органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004 м. Добропілля До-
нецької області вул, Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Киріяка Івана Миколайовича, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

17 жовтня 2018 року ухвалою Добропільського міськрайонного суду Донецької 
області по даній справі призначено підготовче судове засідання на 29 листопада 
2018 року о 10:00 год.

29 листопада 2018 року проведення підготовчого судового засідання відкладене 
на 17 січня 2019 року о 09:30 год.

17.01.2019 року підготовче судове засідання не відбулося з технічних причин, від-
кладено на 26 лютого 2019 року на 13:00 год.

26.02.2019 року підготовче судове засідання не відбулось з причин зайнятості 
судді в судовому процесі в іншій справі, відкладено до 03 квітня 2019 року до 10 
год. 30 хв.

03.04.2019 року проведення підготовчого судового засідання відкладене на 30 
травня 2019 року о 13:00 год.

Обвинувачений Киріяк Іван Миколайович, останнє місце реєстрації якого: Доне-
цька область, м. Макіївка, м-н Зелений, буд. 57, кв. 40, викликається на 30 травня 
2019 року о 13 год, 00 год. у підготовче судове засідання до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 15, за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова, 39 А, для участі у розгляді кримінальної справи за обвинуваченням Кирія-
ка Івана Миколайовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 
1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Левченко А. М.,  
судді Здоровиця О. В., Хандурін В. В.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області пе-

ребуває кримінальне провадження №  686/5424/18, внесене до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань № 22017240000000007 від 17.03.2017 
року, стосовно Сігоніна Володимира Олексійовича, 17.03.1994 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове 
розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Сігонін Володимир Олексійович зареєстрований за 
адресою: Луганська область, місто Лисичанськ, квартал Дружби на-
родів, 21, кв. 20.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський міський 
суд Луганської області викликає Сігоніна Володимира Олексійовича 
у судовий розгляд, який відбудеться 27 травня 2019 року о 15 годи-
ні 30 хвилин в залі судових засідань Лисичанського міського суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. 
Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією судів у складі го-
ловуючого судді Березіна А. Г., суддів Фастовця В. М., Шевченко О. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за 

адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 13 29.05.2019 року 
о 14:20 годині відбудеться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні №127/11390/16-к (ЄРДР №42016020420000053) по обвинуваченню Мат-
вієнка Андрія Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених  ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається обвинувачений Матвієнко Андрій Вікторо-
вич, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим. м. Євпаторія, пр-т 
Перемоги. 55а, кв. 64.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду 
просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі судді-доповідача Іванчен-
ка Я. М., суддів Федчишена С. А., Короля О. П.

Повідомленнн-повіcтка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 31.05.2019 року о 

12 :30 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, залі судових засідань № 10 відбудеться підго-
товче судове засідання в кримінальному провадженні № 42016020420000243 за 
обвинуваченням Коваленка Андрія Олексійовича у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Коваленко Андрій Олексійо-
вич, 03.06.1978 р. н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,  
м. Євпаторія, вул. 5-те Авіамістечко, буд. 30-в. кв. 1.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до су-
ду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Коваль-
чук Л. В., суддів Романчук Р. В.. Короля О. П.
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оголошення

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

_______________

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

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначаєть-
ся суб’єктом господарювання)

____20193293247______

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

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

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

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

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний — корисні ко-

палини загальнодержавного значення) Любешівського родовища згідно зі 
спеціальним дозволом № 5012 від 03.09.2009 року. Метод розробки родо-
вища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготов-
лений до споживання газ природний. Роботи на ділянці надр здійснюва-
тиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укр-
газвидобування». 

Родовище розташоване у межах Стрийського та Жидачівського районів 
Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточне-
на площа ділянки надр — 25,3 км2; родовище знаходиться у промисло-
вій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах спеці-
ального дозволу ресурси корисних копалин щодо Любешівського родови-
ща обліковують на Державному балансі корисних копалин України, наявні 
документи дозвільного характеру).

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

обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

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

звіл №5012 від 03.09.2009 року на користування надрами з метою видобу-
вання вуглеводнів  (газ природний) Любешівського родовища, що видає 
Державна служба геології та надр України.

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додатко-
вої інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передають для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та наочно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 10.06.2019 року об 11.00 го-
дині у приміщенні готелю «Гетьман», вул. Володимира Великого, 50, 
Львів, Львівська область.

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

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ре-
сурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсько-
го, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 223 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пунк-
ті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайо-
митися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних, з 
22 травня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович,  
тел.: +380674130894. 

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, контак-
тна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: 0322343127

_______________

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

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначаєть-
ся суб’єктом господарювання)

____20193293248______

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

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

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

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

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

супутні компоненти — корисні копалини загальнодержавного значен-
ня) Макунівського родовища згідно зі спеціальним дозволом № 2375 від 
08.02.2001 року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим —
газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природ-
ний, конденсат, супутні компоненти. Роботи на ділянці надр здійснювати-
ме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ  «Укр-
газвидобування». 

Родовище розташоване у межах Самбірського району Львівської облас-
ті України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточне-
на площа ділянки надр — 10,57 км2; родовище знаходиться у промисло-
вій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах спеці-
ального дозволу ресурси корисних копалин щодо Макунівського родови-
ща обліковують на Державному балансі корисних копалин України, наявні 
документи дозвільного характеру).

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

обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

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

звіл №2375 від 08.02.2001 року на користування надрами з метою видобу-
вання вуглеводнів  (газ природний, конденсат, супутні компоненти) Маку-
нівського родовища, що видає Державна служба геології та надр України.

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додатко-
вої інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передають для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та наочно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 10.06.2019 року о 15.00 годи-
ні у приміщенні готелю «Гетьман», вул. Володимира Великого, 50, Львів, 
Львівська область.

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

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ре-
сурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсько-
го, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 206 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пунк-
ті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайо-
митися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних, з 
22 травня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович,  
тел.: +380674130894. 

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, контак-
тна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: 0322343127.

_______________

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

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначаєть-
ся суб’єктом господарювання)

____20193293249______

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

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

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

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

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

палина загальнодержавного значення) Стриганецько-Тейсарівського ро-
довища згідно зі спеціальним дозволом № 6133 від 08.07.2016 року. Ме-
тод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — підготовлений до споживання газ природний. Роботи на ді-
лянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгаз-
видобування» АТ  «Укргазвидобування». 

Родовище розташоване у межах Стрийського і Жидачівського районів 
Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточне-
на площа ділянки надр — 83,2 км2; родовище знаходиться у промисло-
вій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах спеці-
ального дозволу ресурси корисних копалин щодо Стриганецько-Тейсарів-
ського родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин 
України, наявні документи дозвільного характеру).

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

обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

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

звіл № 6133 від 08.07.2016 року на користування надрами з метою видо-
бування вуглеводнів  (газ природний) Стриганецько-Тейсарівського родо-
вища, що видає Державна служба геології та надр України.

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додатко-
вої інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передають для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та наочно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 10.06.2019 року о 13.00 годи-
ні у приміщенні готелю «Гетьман», вул. Володимира Великого, 50, Львів, 
Львівська область.

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

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ре-
сурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсько-
го, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 229 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пунк-
ті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайо-
митися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних, з 
22 травня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович, тел.: 
+380674130894. 

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, контак-
тна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: 0322343127.
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оголошення

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

_______________

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

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначаєть-
ся суб’єктом господарювання)

____20193293250______

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

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

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

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

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

корисні копалини загальнодержавного значення) Гаївського родовища 
згідно зі спеціальним дозволом № 2228 від 18.08.2000 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція 
— підготовлений до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ді-
лянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгаз-
видобування» АТ  «Укргазвидобування». 

Родовище розташоване у межах Дрогобицького і Стрийського районів 
Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточне-
на площа ділянки надр — 25,7 км2; родовище знаходиться у промисло-
вій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах спе-
ціального дозволу ресурси корисних копалин щодо Гаївського родовища 
обліковують на Державному балансі корисних копалин України, наявні до-
кументи дозвільного характеру).

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

обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяль-

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

звіл №2228 від 18.08.2000 року на користування надрами з метою видобу-
вання вуглеводнів  (газ природний, конденсат) Гаївського родовища, що 
видає Державна служба геології та надр України.

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додатко-
вої інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передають для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та наочно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 10.06.2019 року о 09.00 годи-
ні у приміщенні готелю «Гетьман», вул. Володимира Великого, 50, Львів, 
Львівська область.

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

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ре-
сурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсько-
го, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 230 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пунк-
ті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайо-
митися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних, з 
22 травня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович,  
тел.: +380674130894. 

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, контак-
тна особа Андреїшин Петро Михайлович, тел.: 0322343127.

_______________

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

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначаєть-
ся суб’єктом господарювання)

____20193293252______

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

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

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

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

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

ні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загально-
державного значення) Степового родовища згідно зі спеціальним дозво-
лом №2398 від 26.03.2001 року. Метод розробки родовища — на висна-
ження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спожи-
вання газ природний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, 
бутани. Роботи на ділянці надр  здійснюватиме структурний підрозділ — 
філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Степове родовище розташоване в межах Краснокутського та Коломаць-
кого районів Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточне-
на площа ділянки надр — 14,16 км2; родовище знаходиться в промисло-
вій розробці).

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах спеці-
ального дозволу запаси та ресурси корисних копалин щодо Степового ро-
довища обліковують на Державному балансі корисних копалин України, 
наявні документи дозвільного характеру).

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

обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-

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

звіл №2398 від 26.03.2001 року на користування надрами з метою видобу-
вання вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні компоненти: гелій, 
етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного значення) 
Степового родовища, що видається Держгеонадрами України.

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додатко-
вої інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передають для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та наочно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 06.06.2019 року о 15.30 годи-
ні у приміщенні НЦ «Планета знань», 4 поверх, оф. 3, площа Конституції, 1, 
м. Харків, Харківська область.

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

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ре-
сурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсько-
го, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу  на довкілля Мінприроди України.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 228 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пунк-
ті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайо-
митися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних, з 22 
травня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович,  
тел.: +380674130894. 

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, вул. Європейська, 
173, контактна особа Кікоть Сергій Іванович, тел.: +380504045595.

_______________

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

програмними засобами ведення Реєстру, не зазначаєть-
ся суб’єктом господарювання)

____20193293251______

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

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 

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

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

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

супутні компоненті: етан, пропан, бутани, гелій — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Кисівського родовища згідно зі спеціальним 
дозволом №2428 від 05.04.2001 року. Метод розробки родовища — на ви-
снаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спо-
живання газ природний, нафта, конденсат, супутні компоненті: етан, про-
пан, бутани, гелій. Роботи на ділянці надр  здійснюватиме структурний під-
розділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Кисівське родовище розташоване в Коломацькому районі Харківської 
області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточне-
на площа ділянки надр — 19,24 км2; родовище знаходиться в промисло-
вій розробці).

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

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

обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 

впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua  
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-

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

звіл №2428 від 05.04.2001 року на користування надрами з метою видо-
бування вуглеводнів (газ природний, нафта, конденсат, супутні компонен-
ті: етан, пропан, бутани, гелій — корисні копалини загальнодержавного 
значення) Кисівського родовища, що видається Держгеонадрами України.

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

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додатко-
вої інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передають для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі 
в електронному вигляді) та наочно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встанов-
леного строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 06.06.2019 року о 13.30 годи-
ні у приміщенні НЦ «Планета знань», 4 поверх, оф. 3, площа Конституції, 1,  
м. Харків, Харківська область.

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

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки 
впливу на довкілля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липків-
ського, 35, 

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-

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

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ре-
сурсів України, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсько-
го, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу  на довкілля Мінприроди України.
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 224 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-

шої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пунк-
ті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайо-
митися з ними 

Ознайомитися зі змістом звіту ОВД можна щодня, крім вихідних, з 22 
травня 2019 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудряв-
ська, 26/28, контактна особа Сердюченко Олексій Володимирович,  
тел.: +380674130894. 

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, вул. Європейська, 
173, контактна особа Кікоть Сергій Іванович, тел.: +380504045595.
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Водяна магія «Магіруса»
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

У ВМІЛИХ РУКАХ. На захис-
ті яснозірських лісів досі сто-
їть диво німецької техніки — 
«Магірус-Дойц», що зійшов з кон-
веєра 1961 року. Завдяки енту-
зіастам-умільцям місцевого ліс-
ництва вдалося відреставрува-
ти двигун цього 15-тонного ве-
летня. Пожежна машина має ви-
соку прохідність, уміщує великий 
об’єм води й досить економна. У 
разі потреби швидко загасить по-
жежу. Надійність машина довела 
десятками років роботи. Як роз-
повів лісничий Яснозірського ліс-
ництва Леонід Буруль, навіть ні-
мецькі фахівці нещодавно вияви-
ли бажання приїхати й оглянути 
експонат, який досі рятує корсун-
ські ліси від пожеж.

На Вінниччину 
завітали литовські 
школярі

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ДРУЖБА. 28 дітей з шести навчальних закладів міста Кауна-
са Литовської Республіки прибули на вінниччину, щоб ознайоми-
тися з українською  культурою, історією та освітнім середовищем. 

Із 2015 року вінницька академія неперервної освіти співпрацює 
із Каунаським центром підвищення кваліфікації учителів. Торік 30 
дітей з України побували в гостях та жили у литовських сім’ях, спіл-
кувались англійською та знайомилися з навчальними закладами 
міста. 

а тепер литовські школярі здійснили візит у відповідь: вони тиж-
день навчатимуться у восьми вінницьких навчальних закладах та 
житимуть в українських родинах. За словами проректора з науко-
во-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва вінниць-
кої академії неперервної освіти Олени Герасімової, такий обмін до-
свідом та неформальне спілкування дітей має важливий виховний 
характер, оскільки вони приятелюють і не хочуть прощатися після 
завершення дружніх візитів.

в обласному молодіжному центрі «Квадрат» відбулася нефор-
мальна зустріч керівників управлінь освіти області та міста з де-
легацією освітян і школярів міста Каунаса. а під час зустрічі в обл-
держадміністрації  обговорили питання впровадження освітньої ре-
форми Нової української школи в області, основні засади профіль-
ної середньої освіти, актуальні питання євроінтеграції України у га-
лузі освіти та основні аспекти поглиблення українсько-литовської 
співпраці. 

«Україна та Литва мають історичні дружні зв’язки. Наші держави 
плідно співпрацюють та розвивають двосторонні відносини. Погли-
блення співпраці в культурно-освітянській галузі та обмін досвідом 
із литовськими колегами має для нас дуже важливе значення», — 
зазначив заступник голови облдержадміністрації Ігор Івасюк.

Представники делегацій обговорили питання подальшої спів-
праці освітян міста Каунаса і вінниччини, реалізації спільних про-
ектів у гуманітарній сфері, обміну досвідом між учителями та учня-
ми шкіл. 

«Ми не вперше приїжджаємо у вінницю, тож приємно конста-
тувати, що місто рік у рік змінюється на краще, розвиває інфра-
структуру», — зазначив директор департаменту освіти міста Кау-
наса віргініус Мажейка. він розповів про ваучерну систему фінан-
сування шкіл у Литві, за якою гроші на навчання дитини спрямову-
ють в обраний нею заклад. 

Сумщина. Велика спадщина. Поезія
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

 «Урядовий кур’єр»

 КНИГОВИДАННЯ. У Сум-
ському державному педаго-
гічному університеті ім. а. Ма-
каренка пройшла презента-
ція другої книжки літературно-
мистецького проекту «Сумщи-
на. велика спадщина. Поезія», 
який започаткували творчі спіл-
ки області та Сумська ОДа.

Як наголосив керівник апа-
рату Сумської облдержадмі-

ністрації Дмитро Живицький, 
обласна влада завжди під-
тримує конструктивні ініціати-
ви. Ініціатори унікального се-
митомного просвітницького 
проекту мають на меті зібрати 
всі найкращі творчі здобутки 
митців — уродженців області, 
тих, хто тривалий час працю-
вав тут і прославив край від 
найдавніших часів до сього-
дення.

Ошатний, виданий на висо-
кому поліграфічному рівні то-

мик об’єднав під однією об-
кладинкою найкращі зразки 
поетичної творчості 81 автора 
за 12 століть.

Окрім уславлених Олексан-
дра Олеся, портрет якого при-
красив обкладинку, Панте-
леймона Куліша, Івана Багря-
ного, Миколи Лукаша, Павла 
Грабовського, Давида Бурлю-
ка та інших славетних зем-
ляків, тут представлено пое-
зію видатних митців, які бува-
ли і писали на Сумщині: Тара-

са Шевченка, Максима Риль-
ського, володимира Сосю-
ри, білорусів Францішека Бо-
гушевича, Янки Журби та ін-
ших.

Окремо згруповано тво-
ри сучасних авторів — членів 
Сумської обласної організа-
ції Національної спілки пись-
менників, а також уродженців 
краю, які мешкають в інших 
містах та регіонах країни.

У найближчих планах — 
підготовка тому «Проза».

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +9 +14 +19 +24 Черкаська +9 +14 +19 +24
Житомирська +8 +13 +18 +23 Кіровоградська +9 +14 +19 +24
Чернігівська +9 +14 +19 +24 Полтавська +10 +15 +19 +24
Сумська +9 +14 +19 +24 Дніпропетровська +10 +15 +19 +24
Закарпатська +8 +13 +15 +20 Одеська +10 +15 +20 +25
Рівненська +8 +13 +17 +22 Миколаївська +10 +15 +20 +25
Львівська +8 +13 +14 +19 Херсонська +10 +15 +20 +25
Івано-Франківська +7 +12 +16 +21 Запорізька +10 +15 +20 +25
Волинська +8 +13 +17 +22 Харківська +10 +15 +19 +24
Хмельницька +7 +12 +16 +21 Донецька +9 +14 +19 +24
Чернівецька +8 +13 +17 +22 Луганська +9 +14 +19 +24
Тернопільська +8 +13 +14 +19 Крим +10 +15 +19 +24
Вінницька +8 +13 +18 +23 Київ +11 +13  +21 +23

Укргiдрометцентр

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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19..24
9..14

19..24
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8..13

гроза

Досвідом українського науковця зацікавилися  
у США

Роман ПАНЧЕНКО  
для «Урядового кур’єра»

СПІВПРАЦЯ. Науковий 
доробок директора Чер-
каського державного біз-
нес-коледжу професора 
Олега Кукліна визнано од-
ним із найкращих серед 
робіт випускників амери-

канських освітніх програм 
2014—2018 років. 

Професор серед 30 пред-
ставників 10 країн одержав 
персональне запрошення ви-
ступити як освітній експерт від 
України на симпозіумі у Дер-
жавному департаменті СШа 
у вашингтоні, який відбудеть-
ся 24 травня. Його учасни-

ки поділяться досвідом успіш-
ного управління, міжнарод-
ної співпраці та представлять 
власне бачення розвитку ви-
щої освіти у своїх країнах.

Державний департамент 
СШа провів попередній добір 
експертів у кожній країні й на-
дав переможцям гранти для 
тижневої участі в симпозіумі.

Крім доповідей експертів 
із кожної країни, передбаче-
но виступи керівників бюро у 
справах освіти та культури та 
офісу глобальних освітніх про-
грам Державного департамен-
ту СШа. Як зазначив Олег Ку-
клін, професійне спілкування 
такого рівня завжди корисне й 
відкриває нові обрії співпраці.

На поліцію Луганщини чекає окрилення
Іванка МІЩЕНКО  

для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. Найчастіше неве-
ликі літальні апарати, якими по-
ліцейські керують із землі, вико-
ристовують під час пересліду-
вання злочинців, виявлення не-
законних плантацій маку чи ко-
нопель, браконьєрів тощо.

Першими на Луганщині спо-
стерігали за польотами ква-
дрокоптера над центральною 
частиною міста жителі Лиси-
чанська. Саме тут патруль-
ні обласного управління під 
контролем колег з відділу ае-
ропідтримки департаменту Па-
трульної поліції проводили на-
вчальні польоти.

Як повідомляє прес-служба 
Патрульної поліції у Луган-
ській області, день навчання 
продемонстрував патрульним 
можливості спостереження з 

повітря та використання такої 
техніки під час служби. Тож у 
найближчому майбутньому 

луганські поліцейські чекають 
на поповнення технічного за-
безпечення саме квадрокоп-

тером, що дасть змогу поліп-
шити роботу в багатьох на-
прямах.

У Лисичанську 
пройшов день 

навчання 
використання 

квадрокоптерів

«Магірус» швидко впорається  
з будь-якою пожежею
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