
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 5 ГРУДНЯ 2019 РОКУ  №234 (6597)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 3 9

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 5 грудня 2019 року
USD 2393.0282 EUR 2651.7145 RUB 3.7278 / AU 353175.07 AG 4070.54 PT 215133.24 PD 442470.91

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВАДИМ ПРИСТАЙКО:
«Навіть не будучи членом 
Альянсу, Україна захищає 

східний фланг НАТО. Ми не 
з чуток знаємо, що таке 

справжні загрози 
на передовій».

США прагнуть не 
допустити РФ у G7

ПОЗИЦІЯ. Не допустити участі РФ у майбутніх самітах G7, до-
ки вона порушує територіальну цілісність сусідів і стандарти де-
мократичних суспільств — таку резолюцію підтримала Палата 
представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. За доку-
мент проголосували 339 конгресменів, проти — 71, повідомляє 
Укрінформ. Резолюцію представив конгресмен від Республікан-
ської партії Альбіо Сайрес після того, як цьогоріч 26 серпня пре-
зидент Дональд Трамп оголосив про намір запросити президента 
Росії на саміт G7 наступного року.

У документі Палата представників заявляє про свою незмінну 
підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, засу-
джує агресивні дії Росії в нашій країні, зокрема окупацію Криму й 
дестабілізацію на сході країни.

У резолюції міститься заклик до всіх лідерів країн «Великої сім-
ки» (Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та 
Японії) не допустити повернення Росії, аж доки вона не припинить 
окупації суверенної території України, зокрема Криму, і не пере-
стане атакувати демократичні інституції в усьому світі.

98,94 тис. тонн 
м’яса птиці експортовано з України до 

ЄС за 9 місяців року. Це на 4,2% більше 
за торішній аналогічний показник

ТУРБОТА ПРО ЛЮДЕЙ. Жити майже на передовій можливо, 
якщо знаєш, що ти комусь потрібен і хтось про тебе 
турбується

Міністр закордонних справ про роль України в захисті 
континентальної безпеки від агресивної політики 
Кремля  
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Від «кримської гірки» мир та добро пошириться на всю Україну, вважає голова військово-цивільної адміністрації села 
Кримське Юрій Константинов
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ПРИФРОНТОВА ЗОНА

У межах програми ООН  
з відновлення та розбудови 
миру в Донецькій та 
Луганській областях відбулася 
поїздка групи журналістів

Європейські експерти 
не покладають великих 
сподівань на зустріч лідерів 
Німеччини, Франції, України 
та Росії в Парижі

ГЕОПОЛІТИКА

Кожен пенсіонер вчасно отримуватиме 
виплати
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд осучаснив тарифи на доставку Укрпоштою

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

З початку наступного року 
держава забезпечить без-

оплатну доставку пенсій для 

майже 5 мільйонів пенсіоне-
рів через мережу АТ «Укрпо-
шта». Серед них понад 800 ти-
сяч людей з інвалідністю.

«Тарифи на доставку пен-
сій не змінювалися вже 15 

років. Нині вони абсолютно 
не покривають навіть пря-
мі організаційні витрати Ук-
рпошти. Ця ситуація ста-
вила під загрозу достав-
ку виплат для літніх людей  

Укрпоштою з 1 січня 2020 ро-
ку. Уряд цю ситуацію влад-
нав: ми встановили адекват-
ні до сучасних реалій тарифи 
на оплату доставки та надали 
додаткові 900 мільйонів гри-

вень на наступний рік. Кож-
ного пенсіонера буде вчасно 
забезпечено пенсією наступ-
ного року», — наголосив 
Прем’єр-міністр Олексій 
Гончарук.

Кримське вдячне 
волонтерам
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НКРЕКП Повідомляє

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

Миколаївський апеляційний суд повідомляє, що розгляд кримінального проваджен-
ня за апеляційною скаргою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органа-
ми СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному про-
вадженні прокуратури Миколаївської області Іщука А. О. на вирок Центрального район-
ного суду м. Миколаєва від 16 січня 2018 року за обвинуваченням Стельмаха С. О. у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, від-
кладено на 17 грудня 2019 року о 10:00 год.

Суддя О. В. Куценко

Приватний нотаріус Каблучко О. М. повідомляє, що після смерті Графова Миколи 

Миколайовича, 1962 року народження, який помер 13 листопада 2019 року та прожи-

вав за адресою: місто Суми, вулиця Герасима Кондратьєва, будинок 136/1, к. 132, бу-

ла заведена спадкова справа. Просимо всіх спадкоємців у строк до 13 травня 2020 ро-

ку звернутися до нотаріуса за адресою: 40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 

буд. 134, кв. 1. 

Усім спадкоємцям, зацікавленим в 
отриманні частки у спадщині після помер-
лого 06 червня 2019 року Фісун Володи-
мира Євгенійовича, 14 січня 1950 р. н., у 
двотижневий термін звернутися до нота-
ріальної контори за адресою: м. Дніпро, 
Донецьке шосе, 7 (сім), приватний нота-
ріус Насобіна Т. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Савенко Вадим Анатолійович, 

28.07.1969 року народження, громадянин України, 
зареєстрований: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 10, кв. 
10, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК Укра-
їни викликається в судове засідання, яке відбудеть-
ся 17.12.2019 року о 13 годині 30 хвилин в залі судо-
вих засідань №231 Приморського районного суду м. 
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Попревич В. М.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Воскобойніков Олександр Яко-

вич, 08.06.1978 року народження, зареєстрований за 
адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 114, кв. 5, відповід-
но до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, що відбудеться 12 грудня 
2019 року об 11 годині 00 хвилин в залі судових засі-
дань № 233 Приморського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі 
в судовому засіданні як обвинувачений.

Суддя Кічмаренко С. М.

В провадженні судді Білоцерківського міськра-
йонного суду Київської області Гавенко О. Л. перебу-
ває обвинувальний акт у кримінальному проваджен-
ні відносно Каждана Сергія Владленовича за озна-
ками злочину, передбченого ч. 5 ст. 191 КК України, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за № 42015100010000016 від 06.02.2015 року.

Розгляд підготовчого судового засідання відбу-
деться 10 грудня 2019 року о 9 год. 30 хв. в примі-
щенні Білоцерківського міськрайонного суду Київ-
ської області за адресою: Київська область, м. Біла 
Церква, вул. Першотравнева, 4-а.

Суддя О. Л. Гавенко

Повістка 11-кп/807/1182/19
Запорізький апеляційний суд викликає Якуба Ва-

силя Миколайовича як обвинуваченого на 12:00 
17.12.2019 року за адресою: пр. Соборний, буд.162, 
м. Запоріжжя, за апеляційною скаргою захисника — 
адвоката Рибальченка Д. С. в інтересах Якуба В. М. 
на вирок Орджонікідзевського районного суду м. За-
поріжжя від 23.04.2019 року. Обов’язоково — нада-
ти паспорт. Поважні причини неприбуття на виклик 
суду вказані в ст.138 КПКУ, наслідки неприбуття — в 
ст.ст. 139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Cуддя Ю. О. Гріпас

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: GL3N013050-GL3N013085 (31 лот)
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:

23.12.2019

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/45757-asset- 
sell-id-239511

Корольовський районний суд м. Житомира 
викликає Звольського Вадима Володимировича, 
1964 р.н., як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/4949/18 по обвинуваченню 
у вчиненні кримінального правопорушення за  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, в судові за-
сідання під головуванням судді Покатілова О. Б., 
що відбудуться 11 грудня 2019 року о 14.00 год. 
та 23 грудня 2019 року о 09.30 год. в приміщен-
ні Корольовського районного суду м. Житоми-
ра за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, 
зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судові засідання 
обов’язкова.

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Гогохію Лалі Вальтерівну, 1988 р.н., 
як обвинувачену у кримінальному проваджен-
ні № 296/3196/19 по обвинуваченню у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни, в судові засідання під головуванням суд-
ді Покатілова О. Б., що відбудуться 17 груд-
ня 2019 року о 09-30 год. та 13 січня 2020 ро-
ку о 09.30 год. в приміщенні Корольовсько-
го районного суду м. Житомира за адресою:  
м. Житомир, майдан Соборний 1, зал № 9 (каб. 
300).

Явка обвинуваченої в судові засідання 
обов’язкова.

Шевченківський районний суд м. Києва ви-
кликає Щура Сергія Володимировича як відпо-
відача в судове засідання у справі за позовом 
Шавиріної Катерини Михайлівни до Щура Сер-
гія Володимировича про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим при-
міщенням, яке призначене на 10 год. 30 хв. 23 
грудня 2019 року.

У разі неявки відповідача у судове засідання 
справа буде розглянута за наявними у ній дока-
зами.

Суддя І. О. Макаренко

Продовження додатка 16

Позиція по елементу обладнання
регулятор до турбіни гідравлічної системи автоматичного регулювання (цифрові апарати керування)

сертифікат про  
українське походження 

(номер, дата видачі)

ідентифікатор товару  
(серійний номер/номер 
партії, реєстраційний  

номер паспорта тощо)

кількість згідно із серти- 
фікатом (шт.)

кількість, що викорис- 
тана на об'єкті (шт.) примітки

сертифікат про  
українське походження 

(номер, дата видачі)

ідентифікатор товару  
(серійний номер/номер 
партії, реєстраційний  

номер паспорта тощо)

кількість згідно із серти- 
фікатом (шт.)

кількість, що викорис- 
тана на об'єкті (шт.) примітки

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
          
          
          
          
          

Додаток 17 
до Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених 

в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних  
джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), 

та встановлення відповідної надбавки до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни (пункт 1 розділу V)

Перелік елементів обладнання українського виробництва по об’єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням геотермальної енергії, за якими прийнято рішення нкРекП щодо встановлення надбавки  
до «зеленого» тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

 
№ з/п

Найменування суб’єкта  
господарювання, назва об’єкта 
електроенергетики, на якому 

встановлено елементи  
обладнання українського  

виробництва

Позиція по елементу обладнання
гирлове обладнання свердловин турбогенератор

сертифікат  
про українське  

походження (номер, 
дата видачі)

ідентифікатор товару  
(серійний номер/номер 
партії, реєстраційний  

номер паспорта тощо)

кількість згідно з 
сертифікатом, (кВт)

кількість, що  
викорис- 

тана на об’єкті, 
(кВт)

примітки

сертифікат  
про українське  

походження (номер, 
дата видачі)

ідентифікатор товару  
(серійний номер/номер 
партії, реєстраційний  

номер паспорта тощо)

кількість згідно з 
сертифікатом, (шт.)

кількість,  
що викорис- 

тана на об'єкті, 
(шт.)

примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
            
            
            
            

Продовження додатка 17

Позиція по елементу обладнання
головний щит управління генератором насоси подачі теплового носія в зону утворення пари

сертифікат про  
українське походження 

(номер, дата видачі)

ідентифікатор товару  
(серійний номер/номер 
партії, реєстраційний  

номер паспорта тощо)

кількість згідно із серти-
фікатом (шт.)

кількість, що викорис- 
тана на об’єкті (шт.) примітки

сертифікат про  
українське походження 

(номер, дата видачі)

ідентифікатор товару  
(серійний номер/номер 
партії, реєстраційний  

номер паспорта тощо)

кількість згідно із серти-
фікатом (шт.)

кількість, що викорис- 
тана на об’єкті (шт.) примітки

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
          
          
          
          
          

Продовження додатка 17

Позиція по елементу обладнання
теплообмінник охолодження теплового носія система автомагнітного регулювання

сертифікат про  
українське походження 

(номер, дата видачі)

ідентифікатор товару  
(серійний номер/номер 
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Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвину-
ваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-
3 КК України Кравцова Ігоря Євгеновича, 07.08.1961 року народження, уроджен-
ця та жителя міста Слов’янськ, вулиця Командирська (колишня назва — Красних 
командирів) будинок №44 Донецької області, у судові засідання, які відбудуться 
12 грудня 2019 року о 10 год. 10 хв. та 20 грудня 2019 року о 10 год. 00 хв. в залі 
судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Кравцова І. Є. у судові засідання, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.  

Суддя Л. Базан 

Повістка про виклик обвинувачених при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачені Дябов Володимир Анатолійович, 30.01.1970 року народжен-
ня, зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 38, кв. 66, 
Кравченко Андрій Сергійович, 16.07.1977 року народження, зареєстрований 
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 22-а/1, кв. 51, Шалунов Олександр Ми-
колайович, 13.09.1984 року народження, зареєстрований за адресою: Одесь-
ка область, Красноокнянський район, с. Дігори, відповідно до вимог ст.ст. 
297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, що відбудеться 12 
грудня 2019 року о 10 годині 30 хвилин в залі судових засідань № 233 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

Суддя Кічмаренко С. М.

Іванківський районний суд Київської області розглядає цивільну справу за 
позовом Демидюк Олександри Петрівни до Феттман Даніеля про розірван-
ня шлюбу (справа № 366/2534/19, провадження № 2/366/755/19). Відповідач 
по справі Феттман Даніель, 19.05.1987 р.н., який не зареєстрований, але про-
живає за адресою: с. Болотня, вул. Богдана Хмельницького, 28, Іванківсько-
го району Київської області, викликається на 16 грудня 2019 року на 09 год. 
30 хв. до суду за адресою: смт Іванків, вул. І. Проскури, 14, Київської облас-
ті, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позовної заяви та докази. У разі неявки відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за 
його відсутності.

Суддя Ю. В. Ткаченко
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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 Акціонерного товариства «Укргазвидобування»: 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
Здійснення оцінки впливу на довкілля проекту угоди про розподіл про-

дукції (розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Бе-
рестянська, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визна-
чення переможців конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів» 
від 05.07.2019 року № 507-р) відповідно до вимог статті 11 Закону України 
«Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 р. №1039- XIV.

Виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про роз-
поділ вуглеводнів, а саме геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у то-
му числі дослідно-промислова розробка, з подальшим видобуванням на-
фти, газу (промислова розробка родовища) ділянки Берестянська.

Планується геологічне вивчення надр на ділянці у тому числі буріння по-
шукових, розвідувальних та експлуатаційних свердловин та будівництво 
установки підготовки вуглеводневої сировини з подальшим підключенням 
до неї свердловин. Кінцева продукція — газ природний, газ центрально-ба-
сейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ, нафта, конденсат. Роботи 
на ділянці буде здійснювати АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. При розробці ділянки передбачено пошук та 
розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметь-
ся буровим верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. При розробці ділянки передбачено пошук та 
розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійсню-
ватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною відда-
леністю від електромережі, використання верстата із електричним приво-
дом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Ділянка Берестянська знаходиться в межах Самбірського, Старосамбір-

ського, Дрогобицького і Городоцького районів Львівської та Харківського і 
Зміївського районів Харківської областей.

Територіальні альтернативи 1, 2. Територіальні альтернативи не розгля-
даються, оскільки ділянка Берестянська має географічну прив’язку.

Буріння свердловин здійснюватиметься в межах ділянки Берестянська 
на умовах угоди про розподіл вуглеводнів. Остаточне рішення щодо кінце-
вої точки розміщення кожної свердловини буде прийнято після здійснення 
сейсморозвідувальних робіт, геологічної інтерпретації та побудови геомо-
делі родовища вуглеводнів.

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

воднів України. Створення робочих місць, забезпечення потреб населення 
послугами підприємства. Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафто-
газовидобувної галузі оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рів-
нів передбачає 2% рентної плати за користування надрами до районних бю-
джетів, 3% до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до облас-
них бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку).

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

У геотектонічному плані ділянки 1, 2, 3 Берестянські розташовані в Більче-
Волицькій зоні Передкарпатського прогину. За нафтогазогеологічним райо-
нуванням  знаходяться  в межах Волино-Подільського  нафтогазоносного ра-
йону. Ділянка Берестянська 4 знаходиться в центральній частині північного  
борту Дніпровсько-Донецької западини.

Протягом етапу геологічного вивчення передбачається: здійснення три-
вимірного сейсмічного дослідження в межах ділянки, здійснити обробку та 
інтерпретацію результатів; пробурити пошуково-розвідувальні свердлови-
ни; зібрати геологічні дані, дані щодо буріння, випробування, видобутку з 
трьох розвідувальних свердловин та надати репрезентативні вибірки даних 
ДП «Державний інформаційний геологічний фонд України»; здійснювати 
подальшу розробку родовища.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 
року № 1188 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл  
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Берестянська», площа  
«Договірної ділянки» становить 286,38 км2.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
Екологічні обмеження встановлюються згідно вимог природоохоронно-

го законодавства України з врахуванням санітарно-епідеміологічних обме-
жень: обмежень впливу на рослинний, тваринний світ, здоров’я населен-
ня та його безпеки.

Щодо технічної альтернативи 1. Екологічні та інші обмеження аналогічні 
обраному варіанту провадження планованої діяльності. 

Щодо технічної альтернативи 2. Не розглядаються.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-

нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-
гічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у відповідно до 
законодавства.

Щодо технічної альтернативи 1. Еколого-інженерна підготовка і захист 
території аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2. Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1,2. Не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: розробка родовища не є діяльністю, що має значні 

виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших 
речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат. 

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Пла-
тіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошо-
вому виразі, розраховується згідно п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу 
України. 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС; вплив характеризується як екологічно допус-
тимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних 
роботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі екс-
плуатації мінімальний. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельно-
го управління діяльністю, безпечного поводження з небезпечними речови-
нами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших 
властивостей ґрунтів.

Природно-заповідний фонд: планована діяльність буде здійснюватися 
з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд».

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву мінімальні або від-
сутні; Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкту на рослинний і тва-
ринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект 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. У разі виявлен-
ня пам’яток архітектури, історії і культури, зон рекреації, культурного ланд-
шафту та інших елементів техногенного середовища в межах території здій-
снення планованої діяльності, будуть виконуватись вимоги законодавства 
України.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи».

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля  (в тому числі наявність значного негативного 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 та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

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

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

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

ферне повітря, поверхневі і підземні води, техногенне середовище, соціаль-
не середовище;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впли-
ву на довкілля.

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

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

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ва-
ших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громад-
ського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інфор-
мація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ної діяльності буде 
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість 

провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля»), 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України  
«Про оцінку впливу на довкілля») 

що видається Міністерством енергетики та захисту довкілля України 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

ки впливу на довкілля Мінекоенерго України.

Обвинувачений Сарафанюк Валерій Євгенович, 
15.05.1966 року народження, відповідно до ст.ст. 
134,135, 323 КПК України, викликається в судове 
засідання об 11 год. 00 хв. 12 грудня 2019 року до 
Хмельницького міськрайонного суду Хмельниць-
кої області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 54, каб. 401) під головуванням судді Навроць-
кого В. А., конт. тел. (0382) 65-74-43) для прове-
дення судового засідання у кримінальному прова-
дженні № 22015240000000043 по обвинуваченню 
Сарафанюка Валерія Євгеновича у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3 КК України. Поважні причини та наслідки не-
прибуття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК 
України.

 Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає обвинуваченого Нєвойту Віталія Олек-
сандровича, 02.05.1991 р.н. (місце проживання: До-
нецька обл., Волноваський район, с. Валер’янівка, 
вул. Шевченка, 7), у судове засідання у кримі-
нальному провадженні № 1-кп/328/35/19 (справа  
№ 161/5452/18), внесеному 19.08.2014 року до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 12014050380001088 за обвинуваченням Нєвойти 
В. О. у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеть-
ся 15.01.2020 року о 09-00 годині в залі судового засі-
дання за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого Нє-
войти В. О. кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за його відсутності. Колегія суддів: головую-
чий суддя Новікова Н. В.; судді: Коваленко П. Л., Кур-
дюков В. М.

Повістка про виклик 
У кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 

за № 12016160380000956 від 26.04.2016 року, Зей-
налова С. Г., Ігнатосяна О. Г., Малишевої М. В., Ба-
куліної К. В., Колесніченко М. А. за обвинуваченням 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 396 КК України. 
Потерпілий Фонсеко Серджио, 11.05.1957 року на-
родження, проживаючий за адресою: США, 143-03 
Ньюпорт Рекевей-парк, м. Нью-Йорк, викликається в 
судове засідання, яке призначено на 11.12.2019 року 
о 15 годині 00 хвилин в залі судових засідань №131 
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому 
засіданні як потерпілий.

Суддя Іванов В. В.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що 09.12.2019 року о 14:30 год. в приміщенні Вінницько-
го міського суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, 
вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань № 32 відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному прова-
дженні № 42016020420000243 за обвинуваченням Ковален-
ка Андрія Олексійовича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Кова-
ленко Андрій Олексійович, 03.06.1978 р.н., який зареєстро-
ваний та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. 
5-е, Авіамістечко, буд. 30в, кв. 1.

Явка учасника процесу є обов’язковою. В разі неможли-
вості з’явитися до суду просимо повідомити про причини не-
можливості прибуття у судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: голо-
вуючого судді Курбатової I. Л., суддів Іщук Т. П., Федчиши-
на С. А.

Каховський міськрайонний суд Херсонської 
області у зв’язку з розглядом кримінального про-
вадження за обвинуваченням Іоргова Миколи Ва-
сильовича, 27.01.1981 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258 ч. 3 КК України, викликає обвину-
ваченого — Іоргова Миколу Васильовича. Судо-
ве засідання відбудеться 11 грудня 2019 року о 
10.00 год. 

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, 
вул. Мелітопольська, 172, каб. № 27. Явка обви-
нуваченого є обов’язковою.

Cуддя Г. В. Подіновська

Судове засідання по спеціальному судовому 
провадженню у кримінальному провадженні від-
носно Бабаніна Сергія Миколайовича, який обви-
нувачується у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, 
відбудеться о 14-00 год. 30 січня 2020 року в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений 30 січня 2020 року 
о 14 годині 00 хвилин викликається Бабанін Сер-
гій Миколайович.  

Суддя Троценко Т. А.

Повідомляємо  про відкриття спадщини після смерті Ба-
гріна Геннадія Олександровича, 31.12.1943 р.н., померлого 
6 жовтня 2019 року. Усіх спадкоємців викликаємо до при-
ватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального 
округу Пилипенко Н.М. (49100, м. Дніпро, пр. Героїв, буд 11,  
кв. 3, тел. моб. (098)8082357, (066)7203037, з питань оформ-
лення спадщини.

 Судове засідання по спеціальному криміналь-
ному провадженню відносно Полторацької І. І., 
яка обвинувачується у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 
ст. 110,  ч. 1 ст. 258-3 КК України, призначене о 
10-00 год. 27 січня 2020 р., 09-30 год. 31 січня 
2020 р. в приміщенні суду за адресою: Запорізь-
ка область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, 
зал 208.

До суду як обвинувачена 27 січня 2020 року о 
10-00 год. та 31 січня 2020 року о 09-30 год. ви-
кликається Полторацька Ірина Іванівна.

Суддя Троценко Т. А.

Судове засідання по спеціальному судовому 
провадженню у кримінальному провадженні від-
носно Луценка Олександра Олександровича, об-
винуваченого у вчиненні кримінальних правопо-
рушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260 КК України, відбудеться о 09-30 год.      
28 січня 2020 року в приміщенні суду за адресою: 
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, зал 208.

До суду як обвинувачений 28 січня 2020 ро-
ку о 09-30 год. викликається Луценко Олександр 
Олександрович.  

Суддя Троценко Т. А.

Повідомляемо про відкриття спадщини після смерті Ма-
линочка Олесандра Андрійовича, 13.08.1946 р.н., помер-
лого 31 травня 2019 року. Усіх спадкоємців викликаємо до 
приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального 
округу Пилипенко Н. М. (49100, м. Дніпро, пр. Героїв, буд 11, 
кв. 3, тел. моб. (098)8082357, (066)7203037, з питань оформ-
лення спадщини.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса Акціонерного товариства «Укргазвидобуван-

ня»: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28;  тел.: (044) 461-25-49;  
факс: (044) 461-29-72

Юридична адреса «ВЕРМІЛІОН ЮКРЕЙН ЕКСПЛОРЕЙШН Б. В.» (VERMILION 
UKRAINE EXPLORATION B. V.):  Зуідвалвег 2, 8861NV, Харлінген, Нідерланди

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Здійснення оцінки впливу на довкілля проекту угоди про розподіл про-

дукції (розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Бала-
клійська, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначен-
ня переможців конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів» від 
05 липня 2019 року № 507-р) відповідно до вимог статті 11 Закону України 
«Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 р. №1039- XIV.

Виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про роз-
поділ вуглеводнів, а саме геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у то-
му числі дослідно-промислова розробка, з подальшим видобуванням на-
фти, газу (промислова розробка родовища) ділянки Балаклійська.

Планується геологічне вивчення надр на ділянці у тому числі буріння по-
шукових, розвідувальних та експлуатаційних свердловин та будівництво 
установки підготовки вуглеводневої сировини з подальшим підключенням 
до неї свердловин. Кінцева продукція — газ природний, газ центрально-ба-
сейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ, нафта, конденсат. Роботи 
на ділянці буде здійснювати АТ «Укргазвидобування» спільно з «ВЕРМІЛІ-
ОН ЮКРЕЙН ЕКСПЛОРЕЙШН Б. В.» (VERMILION UKRAINE EXPLORATION B. V.). 

Технічна альтернатива 1. При розробці ділянки передбачено пошук та 
розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин буде здійснюва-
тися буровим верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. При розробці ділянки передбачено пошук та 
розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійсню-
ватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною відда-
леністю від електромережі, використання верстата із електричним приво-
дом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Ділянка Балаклійська знаходиться в межах Зміївського, Чугуївського, 

Балаклійського, Первомайського районів Харківської області.
Територіальні альтернативи 1, 2. Територіальні альтернативи не розгля-

даються, оскільки ділянка Балаклійська має географічну прив’язку.
Буріння свердловин здійснюватиметься в межах ділянки Балаклійська на 

умовах угоди про розподіл вуглеводнів. Остаточне рішення щодо кінцевої 
точки розміщення кожної свердловини буде прийнято після здійснення сей-
сморозвідувальних робіт, геологічної інтерпретації та побудови геомоделі 
родовища вуглеводнів.

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

воднів України. Створення робочих місць, забезпечення потреб населення 
послугами підприємства. Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафто-
газовидобувної галузі оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рів-
нів передбачає 2% рентної плати за користування надрами до районних бю-
джетів, 3% до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до облас-
них бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку).

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

Балаклійська ділянка розташована в межах північної прибортової зони 
Дніпровсько-Донецької западини.

Протягом етапу геологічного вивчення передбачається: здійснення три-
вимірного сейсмічного дослідження в межах ділянки,  здійснити обробку 
та інтерпретацію результатів; пробурити пошуково-розвідувальні свердло-
вини; зібрати геологічні дані, дані щодо буріння, випробування, видобутку 
з трьох розвідувальних свердловин та надати репрезентативні вибірки да-
них ДП «Державний інформаційний геологічний фонд України»; здійснюва-
ти подальшу розробку родовища.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 
року № 1186 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл  
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Балаклійська», площа  
«Договірної ділянки» становить 1119,25 км2.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
Екологічні обмеження встановлюються згідно вимог природоохоронно-

го законодавства України з врахуванням санітарно-епідеміологічних обме-
жень: обмежень впливу на рослинний, тваринний світ, здоров’я населен-
ня та його безпеки.

Щодо технічної альтернативи 1. Екологічні та інші обмеження аналогічні 
обраному варіанту провадження планованої діяльності. 

Щодо технічної альтернативи 2. Не розглядаються.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-

нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-
гічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться відповідно до за-
конодавства.

Щодо технічної альтернативи 1. Еколого-інженерна підготовка і захист 
території аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2. Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1,2. Не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: розробка родовища не є діяльністю, що має значні 

виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших 
речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат. 

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Пла-
тіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошо-
вому виразі, розраховується згідно п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу 
України. 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС; вплив характеризується як екологічно допус-
тимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних 
роботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі екс-
плуатації мінімальний. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельно-
го управління діяльністю, безпечного поводження з небезпечними речови-
нами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших 
властивостей ґрунтів.

Природно-заповідний фонд: планована діяльність буде здійснюватися 
з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд».

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву мінімальні або від-
сутні; Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкту на рослинний і тва-
ринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект 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. У разі виявлен-
ня пам’яток архітектури, історії і культури, зон рекреації, культурного ланд-
шафту та інших елементів техногенного середовища в межах території здій-
снення планованої діяльності, будуть виконуватись вимоги законодавства 
України.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи».

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля  (в тому числі наявність значного негативного 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 та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

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

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

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

ферне повітря, поверхневі і підземні води, техногенне середовище, соціаль-
не середовище;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впли-
ву на довкілля.

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

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

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ва-
ших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громад-
ського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інфор-
мація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ної діяльності буде 
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість 

провадження такої планової діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»), 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України  
«Про оцінку впливу на довкілля») 

що видається Міністерством енергетики та захисту довкілля України 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

ки впливу на довкілля Мінекоенерго України.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Турченюка Ігора Миколайовича, 05.12.1956 ро-
ку народження, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 5, ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, 
ч. 2 ст. 437 КК України.

У зв’язку з цим у підготовче судове засідання викликається Турченюк Ігор 
Миколайович, 05.12.1956 року народження, обвинувачений у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 5, ст. 27, ч. З ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 , ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбудеться 17 грудня 2019 року о 09-30 
год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 17, під головуванням судді Зелінської М. Б.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримі-
нальне провадження відносно Булгакова Дмитра Віталійовича, обвинуваченого 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, 
ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

У зв’язку з цим у підготовче судове засідання викликається Булгаков Дми-
тро Віталійович, 20.10.1954 року народження, обвинувачений у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111,  
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, яке відбу-
деться 10 грудня 2019 року о 12-00 год. в приміщенні Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 9, під го-
ловуванням судді Курової О. І.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Киє-
ва перебуває кримінальне провадження відносно Пайкова 
Миколи Олександровича, 02.12.1954 р.н., обвинуваченого у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 
27 ч. 5, 110 ч. 3 , 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК 
України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання виклика-
ється Панков Микола Олександрович, 02.12.1954 року наро-
дження, обвинувачений у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 
ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України, яке відбудеться 10 грудня 
2019 року о 12:30 год. в приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Криво-
носа, 25, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спе-
ціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Єже-
ля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 р.н., обвинува-
ченого у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з цим у підготовче судове засідання викли-
кається Єжель Михайло Броніславович, 19.10.1952 р.н., 
обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України, яке від-
будеться 13 грудня 2019 року о 10.00 год. в приміщен-
ні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, каб. 31, під голову-
ванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження. 

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне прова-
дження відносно Лісовської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 р.н., обвинуваченої у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання викликається Лісовська Валентина Володи-
мирівна, 27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 17 грудня 2019 року о 10-00 
год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Макси-
ма Кривоноса, 25, каб. 26, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої оголошення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої в порядку спеціаль-
ного судового провадження. 

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне 
провадження відносно Федоренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 р.н., обвинуваче-
ної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання викликається Федоренко Евеліна Ро-
бертівна, 03.09.1972 року народження, обвинувачена у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 10 грудня 2019 
року о 12.40 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої оголошення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої в поряд-
ку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває кримінальне 
провадження відносно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 р.н., обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання викликається Єгоров Сергій Вікторо-
вич, 16.05.1957 року народження, обвинувачений у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 17 грудня 2019 року о 
14:30 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Максима Кривоноса 25, каб. 26, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.
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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 Акціонерного товариства «Укргазвидобуван-

ня»: 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
Здійснення оцінки впливу на довкілля проекту угоди про розподіл про-

дукції (розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Бу-
зівська, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визначен-
ня переможців конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів» від 
05 липня 2019 року № 507-р) відповідно до вимог статті 11 Закону України 
«Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 р. №1039- XIV.

Виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про роз-
поділ вуглеводнів, а саме геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у то-
му числі дослідно-промислова розробка, з подальшим видобуванням на-
фти, газу (промислова розробка родовища) ділянки Бузівська.

Планується геологічне вивчення надр на ділянці у тому числі буріння по-
шукових, розвідувальних та експлуатаційних свердловин та будівництво 
установки підготовки вуглеводневої сировини з подальшим підключенням 
до неї свердловин. Кінцева продукція – газ природний, газ центрально-ба-
сейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ, нафта, конденсат. Роботи 
на ділянці буде здійснювати АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. При розробці ділянки передбачено пошук та 
розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметь-
ся буровим верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. При розробці ділянки передбачено пошук та 
розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійсню-
ватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною відда-
леністю від електромережі, використання верстата із електричним приво-
дом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Ділянка Бузівська знаходиться в межах Зачепилівського району Харків-

ської області та Магдалинівського, Царичанського, Новомосковського  ра-
йонів Дніпропетровської області.

Територіальні альтернативи 1, 2. Територіальні альтернативи не розгля-
даються, оскільки ділянка Бузівська має географічну прив’язку.

Буріння свердловин здійснюватиметься в межах ділянки Бузівська на 
умовах угоди про розподіл вуглеводнів. Остаточне рішення щодо кінцевої 
точки розміщення кожної свердловини буде прийнято після здійснення сей-
сморозвідувальних робіт, геологічної інтерпретації та побудови геомоделі 
родовища вуглеводнів.

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

воднів України. Створення робочих місць, забезпечення потреб населення 
послугами підприємства. Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафто-
газовидобувної галузі оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рів-
нів передбачає 2% рентної плати за користування надрами до районних бю-
джетів, 3% до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до облас-
них бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку).

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

Бузівська ділянка розташована в межах південно-східної частини півден-
ної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. 

Протягом етапу геологічного вивчення передбачається: здійснення  
тривимірного сейсмічного дослідження в межах ділянки,  здійснити об-
робку та інтерпретацію результатів; пробурити пошуково-розвідувальні  
свердловини; зібрати геологічні дані, дані щодо буріння, випробування,  
видобутку з трьох розвідувальних свердловин та надати репрезентативні  
вибірки даних ДП «Державний інформаційний геологічний фонд України»; 
здійснювати подальшу розробку родовища.

Відповідно до ПКМУ від 18.12.2018 р. № 1182 «Про проведення конкурсу 
на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у меж-
ах ділянки Бузівська», площа становить 669,65 км2.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
Екологічні обмеження встановлюються згідно вимог природоохоронно-

го законодавства України з врахуванням санітарно-епідеміологічних обме-
жень: обмежень впливу на рослинний, тваринний світ, здоров’я населен-
ня та його безпеки.

Щодо технічної альтернативи 1. Екологічні та інші обмеження аналогічні 
обраному варіанту провадження планованої діяльності. 

Щодо технічної альтернативи 2. Не розглядаються.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-
гічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у відповідно до 
законодавства.

Щодо технічної альтернативи 1. Еколого-інженерна підготовка і захист 
території аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2. Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1,2. Не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: розробка родовища не є діяльністю, що має значні 

виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших 
речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат. 

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Пла-
тіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошо-
вому виразі, розраховується згідно п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу 
України. 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС; вплив характеризується як екологічно допус-
тимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних 
роботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі екс-
плуатації мінімальний. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельно-
го управління діяльністю, безпечного поводження з небезпечними речови-
нами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших 
властивостей ґрунтів.

Природно-заповідний фонд: планована діяльність буде здійснюватися 
з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд».

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву мінімальні або від-
сутні; Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкту на рослинний і тва-
ринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект 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. У разі виявлен-
ня пам’яток архітектури, історії і культури, зон рекреації, культурного ланд-
шафту та інших елементів техногенного середовища в межах території здій-
снення планованої діяльності, будуть виконуватись вимоги законодавства 
України.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи».

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля  (в тому числі наявність значного негативного 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 та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

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

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

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

ферне повітря, поверхневі і підземні води, техногенне середовище, соціаль-
не середовище;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впли-
ву на довкілля.

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

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

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ва-
ших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громад-
ського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інфор-
мація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ної діяльності буде 
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість 

провадження такої планованої діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»), 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України  
«Про оцінку впливу на довкілля») 

що видається Міністерством енергетики та захисту довкілля України 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

ки впливу на довкілля Мінекоенерго України.

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки майна
Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі аптеки загальною 

площею 43,5 кв. м, яка складається з приміщення № 1-10, за адресою: вули-
ця Центральна (Леніна), будинок 8, смт Станиця Луганська, Луганська область.

Балансоутримувач — Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фар-
мація Північ».

Мета оцінки: визначення ринкової вартості майна шляхом проведення неза-
лежної оцінки для розрахунку орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2019.
Платник: Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація Північ».
Очікувана найбільша ціна надання послуг: 2400,00 грн. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів.
Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: приміщення, частини буді-

вель. 
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відпо-

відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ 
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 
№ 198/31650 (далі — Положення). 

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних 
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною 
спеціалізацією в межах цього напряму.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Департаменту комунальної власнос-
ті, земельних та майнових відносин облдержадміністрації конкурсну докумен-
тацію, оформлену відповідно до п.5 розділу ІІ Положення. 

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечата-
ному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням 
об’єкта, на який подається конкурсна документація, за адресою:  м. Сєвєродо-
нецьк, пл. Перемоги, буд. 2, каб. 101. Прийняття документів припиняється за чо-
тири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурс відбудеться в Департаменті комунальної власності, земельних та 
майнових відносин облдержадміністрації 19 грудня 2019 року о 14.00 за адре-
сою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, буд. 2, каб. 101. Телефон для довідок: 
2-55-00.

Оголошення про намір передати в оренду нерухо-
ме майно спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Луганської області: частина нежит-
лової будівлі аптеки загальною площею 43,5 кв. м, 
яка складається з приміщення № 1-10, за адресою: 
вулиця Центральна (Леніна), будинок 8, смт Станиця 
Луганська, Луганська область, терміном на 35 міся-
ців, мета використання — з урахуванням вимог чин-
ного законодавства, призначення та характеристи-
ки (балансоутримувач — Комунальне підприємство 
«Луганська обласна «Фармація Північ»). 

Заяви від фізичних та юридичних осіб про орен-
ду відповідного майна приймаються протягом 10 ро-
бочих днів з моменту опублікування оголошення за 
адресою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, буд. 2, 
каб. 101, тел. 2-55-00. 

Токмацький районний суд Запорізької облас-
ті викликає обвинуваченого Марфіча Михайла Ми-
хайловича, 23.12.1959 р.н. (місце проживання:  
м. Харків, вул. Кибальчича, буд. 141) у підготов-
че судове засідання у кримінальному провадженні  
№ 1-кп/328/174/19 (справа № 461/3087/17), внесено-
му 28.04.2016 року до Єдиного державного реєстру 
досудових розслідувань за № 22016140000000036, 
за обвинуваченням Марфіча М.М. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 20.01.2020 ро-
ку о 14-00 годині в залі судового засідання за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володи-
мирська, 28. Колегія суддів: головуючий суддя Нові-
кова Н. В., судді: Гавілей М. М., Курдюков В. М.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачених:  
БЕРЕЩАНСЬКОГО Юрія Віталійовича (к/п № 42016000000002469), САВЧЕНКО  
Світлану Борисівну (к/п № 42016000000000204), МЯЗГОВА Леоніда Олексійови-
ча (к/п № 42016000000002778), обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, для розгляду кримінального провадження та повідомляє, що судовий 
розгляд по суті відбудеться: 

- стосовно САВЧЕНКО С. Б. — 10.12.2019 р. о 14:30 год. — (стадія судових дебатів!)
- стосовно МЯЗГОВА Л. О. — 21.01.2019 р. о 16:00 год. — (стадія судових дебатів!) 
- стосовно БЕРЕЩАНСЬКОГО Ю. В. — 27.01.2019 р. о 16:00 год. — (стадія судових де-

батів!),
а також викликає як обвинуваченого КУНЦЕВСЬКОГО В. Ф. для розгляду кримінального 

провадження, внесеного до ЄРДР за № 22018110000000011 відносно КУНЦЕВСЬКОГО Во-
лодимира Федосовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, та повідомляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопотання про здій-
снення спеціального судового провадження відбудеться: 21.01.2019 р. об 11:00 год. в при-
міщенні Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, каб. 6-а (або зал № 3).

У разі неявки обвинувачених до суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обвинувачених в 
порядку спеціального судового провадження. 

Суддя С. І. Дячук

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засідан-
ня (провадження №335/4987/17, 1-кп/335/227/2019) обвинуваченого Кондратюк 
Сергія Валентиновича, 09.09.1972 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Запо-
ріжжя, вул. Уральська, 46, місце проживання: м. Запоріжжя, вул. 40 років Пере-
моги, 9, кв. 29, обвинуваченого Остапенка Віталія Олександровича, 11.02.1964 
р.н., останнє відоме місце реєстрації та проживання: м. Запоріжжя, вул. 40 років 
Перемоги, 41, кв. 46, по кримінальному провадженню № 12015000000000262 за 
обвинуваченням Кондратюка С. В., Остапенка В. О.  у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28,  ч. 2 ст. 364 КК України, яке відбудеться 10 груд-
ня 2019 року о 09-30 годині за адресою: м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 107-Б. 

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 
загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачені вважаються належ-
ним чином ознайомлені з її змістом. 

Суддя Воробйов А. В.
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оголошення

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса Акціонерного товариства «Укргазвидобуван-

ня»: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28;  тел.: (044) 461-25-49;  
факс: (044) 461-29-72

Юридична адреса «ВЕРМІЛІОН ЮКРЕЙН ЕКСПЛОРЕЙШН Б. В.» 
(VERMILION UKRAINE EXPLORATION B. V.):  Зуідвалвег 2, 8861NV, Харлін-
ген, Нідерланди

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Здійснення оцінки впливу на довкілля проекту угоди про розподіл про-

дукції (розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки надр 
Іванівська, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України «Про визна-
чення переможців конкурсів на укладення угод про розподіл вуглеводнів» 
від 05 липня 2019 року № 507-р) відповідно до вимог статті 11 Закону Укра-
їни «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 р. №1039- XIV.

Виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про роз-
поділ вуглеводнів, а саме геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у то-
му числі дослідно-промислова розробка, з подальшим видобуванням на-
фти, газу (промислова розробка родовища) ділянки надр Іванівська.

Планується геологічне вивчення надр на ділянці у тому числі буріння по-
шукових, розвідувальних та експлуатаційних свердловин та будівництво 
установки підготовки вуглеводневої сировини з подальшим підключенням 
до неї свердловин. Кінцева продукція — газ природний, газ центрально-ба-
сейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ, нафта, конденсат. Роботи 
на ділянці буде здійснювати АТ «Укргазвидобування» спільно з «ВЕРМІЛІ-
ОН ЮКРЕЙН ЕКСПЛОРЕЙШН Б. В.» (VERMILION UKRAINE EXPLORATION B. V.). 

Технічна альтернатива 1. При розробці ділянки передбачено пошук та 
розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметь-
ся буровим верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. При розробці ділянки передбачено пошук та 
розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійсню-
ватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною відда-
леністю від електромережі, використання верстата із електричним приво-
дом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Іванівська ділянка надр знаходиться в межах Зміївського, Нововодо-

лазького, Первомайського, Кегичівського, Красноградського районів Хар-
ківської області.

Територіальні альтернативи 1, 2. Територіальні альтернативи не розгля-
даються, оскільки ділянка Іванівська має географічну прив’язку до місце-
вості.

Буріння свердловин здійснюватиметься в межах Іванівської ділянки на 
умовах угоди про розподіл вуглеводнів. Остаточне рішення щодо кінцевої 
точки розміщення кожної свердловини буде прийнято після здійснення сей-
сморозвідувальних робіт, геологічної інтерпретації та побудови геомоделі 
родовища вуглеводнів.

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

воднів України. Створення робочих місць, забезпечення потреб населення 
послугами підприємства. Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафто-
газовидобувної галузі оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рів-
нів передбачає 2% рентної плати за користування надрами до районних бю-
джетів, 3% до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% до облас-
них бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку).

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

Ділянка Іванівська розташована в межах південно-східної частини цен-
трального грабену Дніпровсько-Донецької западини.

Протягом етапу геологічного вивчення передбачається: здійснення  
тривимірного сейсмічного дослідження в межах ділянки,  здійснити оброб-
ку та інтерпретацію результатів; пробурити пошуково-розвідувальні сверд-
ловини; зібрати геологічні дані, дані щодо буріння, випробування, видобут-
ку з трьох розвідувальних свердловин та надати репрезентативні вибірки 
даних ДП «Державний інформаційний геологічний фонд України»; здійсню-
вати подальшу розробку родовища.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 
року № 1184 «Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл 
вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Іванівська», площа «До-
говірної ділянки» становить 841,61 км2.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
Екологічні обмеження встановлюються згідно вимог природоохоронно-

го законодавства України з врахуванням санітарно-епідеміологічних обме-
жень: обмежень впливу на рослинний, тваринний світ, здоров’я населен-
ня та його безпеки.

Щодо технічної альтернативи 1. Екологічні та інші обмеження аналогічні 
обраному варіанту провадження планованої діяльності. 

Щодо технічної альтернативи 2. Не розглядаються.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-

нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-
гічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у відповідно до 
законодавства.

Щодо технічної альтернативи 1. Еколого-інженерна підготовка і захист 
території аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2. Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1,2. Не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: розробка родовища не є діяльністю, що має значні 

виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших 
речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат. 

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Пла-
тіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошо-
вому виразі, розраховується згідно п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу 
України. 

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС; вплив характеризується як екологічно допус-
тимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних 
роботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі екс-
плуатації мінімальний. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельно-
го управління діяльністю, безпечного поводження з небезпечними речови-
нами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших 
властивостей ґрунтів.

Природно-заповідний фонд: планована діяльність буде здійснюватися 
з дотриманням вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд».

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву мінімальні або від-
сутні; Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря. Вплив об’єкту на рослинний і тва-
ринний світ, заповідні об’єкти характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект 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. У разі виявлен-
ня пам’яток архітектури, історії і культури, зон рекреації, культурного ланд-
шафту та інших елементів техногенного середовища в межах території здій-
снення планованої діяльності, будуть виконуватись вимоги законодавства 
України.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи».

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля  (в тому числі наявність значного негативного 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 та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 

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

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

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

ферне повітря, поверхневі і підземні води, техногенне середовище, соціаль-
не середовище;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливос-
ті громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впли-
ву на довкілля.

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

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

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ва-
ших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громад-
ського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інфор-
мація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

ної діяльності буде 
Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість 

провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля»), 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України  
«Про оцінку впливу на довкілля») 

що видається Міністерством енергетики та захисту довкілля України 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

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

ки впливу на довкілля Мінекоенерго України.

У №223 газети «Урядовий кур’єр» від 21.11.2019 року було оголо-
шення про проведення 7 грудня о 10 год. 00 хв. позачергової кон-
ференції Споживчого об’єднання «Орджонікідзевський автомотосо-
юз» (код ЄДРПОУ 23115929). На конференцію запрошуються осо-
бисто наступні члени, які користуються гаражами в структурному під-
розділі «Орджонікідзевський автомотосоюз» АМЛ-9 (код 25774062): 
№15-П’яних Ніна Олексіївна; №16-Рибак Йосиф Терентійович; 
№22-Чикалов Олексій Сергійович; №32-Циба Мотрона Юхимівна; 
№34-Гладкий Павло Анатолійович; №73-Литвин Валерій Вікторович; 
№96-Шевченко Лідія Петрівна; №113-Лучкина Ірина Олександрівна; 
№173-Котов Олег Петрович; №181-Завгородній Олександр Володи-
мирович; №183-Іванов Леонід Миколайович; №217-Петрина Лев Іва-
нович; №218-Лупаненко Сергій Іванович; №244-Барканов Петро Ва-
сильович; №264-Горшков Володимир Олександрович; №267-Пого-
рецький Віталій Васильович; №290-Якименко Володимир Омеляно-
вич; №292-Дегтяр Віталій Анатолійович, Карнаухов Андрій Юрійович; 
№349-Назаренко Марина Олексіївна; №376-Прокопчук Віктор Ми-
хайлович; №380-Курстан Юрій Людменович; №392-Доценко Воло-
димир Іванович; №422-Ласков Віталій Миколайович; №428-Польжок 
Ольга Миколаївна; №429-Шайнок Геннадій Савелійович; №441-Ва-
сильєв Віктор Іванович; №446-Машкова Зоя Василівна; №451-Ав-
докушин; №457-Хританков Петро Ісайович, Корабльов Віктор Івано-
вич; №491-Веремчук Наталя Олександрівна; №499-Ясюкович Станіс-
лав В’ячеславович; №522-Легов Іван Петрович; №542-Легова Вікто-
рія Кирилівна; №575-Фалько Олег Андрійович; в структурному під-
розділі «Орджонікідзевський автомотосоюз» АМЛ-13 (код 25774145) 
№2-Литвиненко Віктор Олегович; №9-Гонченко Юрій Олександрович; 
№16-Шитов Ігор Геннадійович; №21-Терехов Сергій Миколайович; 
№22-Жуков Олексій Пантелійович; №23-Завалюк Олексій Леонідо-
вич; №24-Каркошкіна Наталя Сергіївна; №26-Іванов Віктор Васильо-
вич; №31-Шилін Андрій Анатолійович; №32-Памазан Анатолій Степа-
нович; №37-Дехтяренко Марія Іванівна; №38-Іванов Роман Володи-
мирович; №45-Ревякін Іван Макарович; №49-Борисов Роман Мико-
лайович; №50-Редько Іван Васильович; №54-Козлов Володимир Іва-
нович; №59-Петрик Геннадій Миколайович; №67-Катинський Віталій 
Романович; №76-Ярченко Віталій Григорович; №77-Гречанін Григорій 
Васильович; №82-Єніна Ніна Петрівна; №84-Демидов Микола Івано-

вич; №95-Савельєв Геннадій Дмитрович; №96-Харитонов Олександр 
Петрович; №102-Литвиненко Тамара Василівна; №108-Асланов Віта-
лій Платонович; №126-Сичов Володимир Іванович; №128-Молчанов 
Андрій Анатолійович; №129-Кулібаба Олексій Петрович; №130-Де-
путат Михайло Гнатович; №138-Томашевський Олександр Бори-
сович; №143-Кущев Микола Антонович; №145-Сичов Іван Івано-
вич; №151-Хлопов Валентин Андрійович; №166-Алексійцев Сергій 
Сергійович;№172-Власов Дмитро Юрійович; №185-Готовцев Воло-
димир Сергійович; №191-Ваганова Неллі Луківна; №200-Сушко Ва-
силь Матвійович; №202-Хомченко Валентина Іллівна; №203-Новиков 
Ігор Михайлович; №204-Флінта Дмитро Володимирович; №217-Че-
редниченко Геннадій Васильович; №225-Лисенко Федір Микитович; 
№227-Буднікова Тамара Миколаївна; №229-Белогур Анатолій Івано-
вич; №231-Супс Леонід Леонідович; №234-Юнусов Вадим Енверо-
вич; №242-Матвіюк Дмитро Дмитрович; №244-Симоненко Сергій Ві-
кторович; №245-Іванова Любов Дмитрівна; №256-Вершиніна Людми-
ла Михайлівна; №263-Ільченко Олександр Володимирович; №267-Се-
микін Сергій Вікторович; №268-Шульга Ігор Петрович; №269-Та-
раканов Анатолій Геннадійович; №272-Асанов Юрій Миколайович; 
№273-Токарєв Андрій Миколайович; №274-Лаврентьєв Андрій Ан-
дрійович; №280-Дерев’янко Алла Павлівна; №288-Лизунов Михай-
ло Анатолійович; №290-Маліков Віктор Миколайович, Переяслов 
Сергій Олександрович; №292-Кушнір Петро Данилович; №296-Но-
віков Олександр Михайлович; №299-Дрейт Олександр Юрійович; 
№313-Зеніна Галина Вікторівна; №315-Зиненко Микола Петрович; 
№317-Пастернак Микола Миколайович; №329-Ромашкіна Аїда Ан-
дріївна; №334-Марченко Григорій Семенович; №336-Мавродій Ан-
дрій Федорович; №337-Якушин Олександр Анатолійович; №346-Ше-
лухін Олександр Олександрович;№348-Кривоус Віктор Володимиро-
вич; №361-Степанова Ніна Кузьмівна; №370-Матяшов Сергій Михай-
лович; №373-Трофімов Роман Васильович; №376-Пірогов Петро Пи-
липович; №377-Дурново Михайло Августинович; №381-Єндовський 
Сергій Олексійович; №384-Леонтьєв Олександр Іванович; №401-Лит-
винчук Ганна Павлівна; №404-Блинова Віра Миколаївна; №420-Бу-
лі Василь Дмитрович; №425-Господинов Іван Степанович; №426-Пе-
тров Василь Данилович; №429-Асеєв Ігор Олександрович; №442-Бон-
дарчук Тетяна Миколаївна; №445-Андрющенко Олексій Михайлович; 

№460-Шайнок Геннадій Савелійович; №466-Іваницький Андрій Ві-
кторович; №467-Широхолава Надія Анатолівна; №471-Метелкин Єв-
ген Євгенович; №483-Іллінський Микола Федорович; №492-Пили-
пенко Олександр Олександрович; №501-Султан Катерина Олексіївна; 
№502-Ольховий Анатолій Данилович; №504-Редька Валентина Мико-
лаївна; №510-Єфімов Євген Володимирович; №511-Трофімов Роман 
Васильович; №512-Коваленко Євген Віталійович; №520-Гусейнов Єв-
ген Адилович; №527-Синявський Іван Єгорович; №538-Хлистун Алла 
Олексіївна; №539-Жевакин Євген Кузьмич; №542-Мироненко Олек-
сандр Миколайович; №546-Нікітенко Людмила Григорівна; №549-Ба-
лан Сергій Анатолійович; №550-Тищенко Роман Володимирович; 
№551-Ковтун Роман Вікторович; №552-Дядечко Павло Юхимович; 
№577-Ягунов Володимир Валентинович; №579-Кириченко Станіслав 
Михайлович; №592-Дерев’янко Василь Павлович; №598-Черкезова 
Ганна Миколаївна; №605-Буравльов Дмитро Вікторович; №607-Дол-
гушин Юрій Володимирович; №612-Розенков Вадим Володимиро-
вич; №622-Гаврилов Ігор Володимирович; №626-Голеусов Сергій Ва-
сильович; №627-Памазан Василь Григорович; №634-Сердюков Мико-
ла Трохимович; №640-Іщенко Володимир Володимирович; №647-Ко-
херський Олег Ігорович; №663-Пастушенко Микола Олексійович; 
№664-Ковальова Валентина Іванівна; №669-Поздняков Євген Івано-
вич; №671-Демидова Марія Генріхівна; №672-Черніков Анатолій Ми-
колайович; №674-Савицький Василь Віталійович; №675-Шаранов 
Сергій Іванович; №676-Ніколаєнко Сергій Миколайович; №678-Полу-
янов Сергій Миколайович; №680-Мащенко Володимир Олександро-
вич; №682-Попович Андрій Володимирович; №684-Акименко Сергій 
Борисович; №687-Бесчастний Михайло Вікторович; №698-Каїра Вале-
рій Дмитрович; №699-Деркачева Алла Іванівна; №702-Смирнова На-
таля Олександрівна; №711-Іващенко Олександр Євгенович; №717-Со-
зонюк; а також особи, яким без згоди СО «Орджонікідзевський авто-
мотосоюз» вищеназвані члени передали ці гаражі для користування.

Повідомляємо про те, що буде розглянуто питання про виключен-
ня вищезазначених осіб із членів відповідних підрозділів СО «Орджо-
нікідзевський автомотосоюз» та передачу гаражів у користування ін-
шим членам.
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Село В’язове вшанує 
земляка

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОНОВЛЕННЯ. Кілька дере в’яних скульптур з’явилися недавно у 
селі В’язове Конотопського району на Сумщині. Виконані сумським 
майстром Андрієм Нікіфоровим, вони символізують традиційні цін-
ності українських родин: мужність, доброту, світло, достаток. 

Як розповіла голова місцевої сільради Людмила Сіренко, така 
алея стала одним із штрихів оновлення сільського населеного пунк-
ту, де народився видатний художник лауреат Шевченківської пре-
мії Микола Стороженко (1928—2015) і на честь якого в селі зведе-
но сучасний мистецький центр. Постать Миколи Стороженка і його 
творча спадщина приваблюють численних туристів, які останніми 
роками стали частими гостями села. Тож місцева влада клопочеть-
ся, щоб населений пункт гарнішав, причепурювався. Для цього за-
лучають кошти не тільки місцевого бюджету, а й меценатські, сіль-
ськогосподарських підприємств різних форм власності.

Серед найближчих планів місцевої громади — встановити 
пам’ятник Миколі Стороженку та облаштувати алеї казок з героями 
книжок, які свого часу ілюстрував відомий земляк. 

Із немовлятами вишивали «Волинь» 
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. У приміщенні літературного 
музею імені Уласа Самчука в Рівному ще ні-
коли не було стільки дітей, серед яких навіть 
немовлята. Сюди привезли їх мами, щоб до-
лучити до унікального проєкту — вишити ури-
вок із трилогії Уласа Самчука «Волинь». Усе 
роблять під пильним оком майстра народної 
творчості Олени Медведєвої, яка створює уні-
кальні вишиті книжки. Зокрема вишиває укра-
їнських класиків Івана Франка, Тараса Шев-
ченка, Ліну Костенко. Її 10-кілограмове виши-
те Євангеліє вписано у Книгу рекордів Украї-
ни, а власний вишитий шрифт офіційно запа-
тентовано. Тож зрозуміло, що пропустити на-
году поспілкуватися з майстринею мами, яких 
об’єднав проєкт «Пузата мама», не могли.

— Такої кількості немовлят у нас ще не було. 
Провели час весело й цікаво. І кава із фран-
цузького порцелянового горнятка смакувала 
по-особливому.  Добра й достатку матусям та 
їхнім родинам! — бажає Олена Медведєва.

Погодьтеся, нечасто буває, коли дітлахи з мо-
локом матері вбирають у себе дух музею, істо-
рію й культуру рідного краю. Адже наш земляк 
Улас Самчук, якого справедливо називають Во-
линським Гомером, — письменник світової ве-
личини. Найвидатніші його твори — трилогія 
«Волинь» і перший роман про Голодомор «Ма-
рія». До слова, вишивали в листопадові дні, ко-
ли вшановують пам’ять жертв Голодомору.

Дитячі мрії  здійснюються у Харкові 
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ПРОЄКТ. Хто в дитинстві не 
мав заповітних, але майже нездій-
сненних мрій? Харківським дітла-
хам запропонували: якщо хочеш 
досягти свого — дій! А щоб до-
помогти їм реалізувати заповітні 
бажання, з ініціативи режисерки 
Анастасії Свободи започаткували 
телевізійний проєкт «Мрій і дій!» 

За словами заступника ди-
ректора департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харків-
ської міськради Аліни Помазан, 
проєкт спрямовано на зміцнення 
сімейних стосунків, він має допо-
могти дітям досягти мети.

Із 60 учасників кастингу ви-
значили шестеро кандида-
тів з неординарними й найці-
кавішими захопленнями. Мрію 
вже здійснив один з них: хло-

пець мріяв зіграти із футболіс-
том клубу «Шахтар». Тепер ре-
алізуються устремління 11-річ-
ного Єгора Авраменка, який ма-
рить метрополітеном. Він знає 
всю історію харківського метро, 
уважно стежить за інформаці-
єю про будівництво й відкрит-
тя нових станцій і мріяв проїха-
тися підземкою в кабіні маши-
ніста. Ця його мрія здійснила-
ся. А ще для нього організува-

ли персональну екскурсію му-
зеєм КП «Харківський метропо-
літен». За словами підлітка, він 
збирається стати програмістом, 
щоб усі свої захоплення втілити 
в комп’ютерних іграх.

Як зазначила Аліна Помазан, 
дитячий телевізійний проєкт ре-
алізують у межах бюджету учас-
ті, й до кінця року всі шестеро йо-
го учасників зможуть втілити мрії 
в життя. 

Миколаївські чиновники погоріли  
на підручниках 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАКОННІСТЬ. У Миколаєві 
Служба безпеки України викри-
ла посадовців облради, департа-
менту освіти і науки облдержадмі-
ністрації та одне з місцевих кому-
нальних підприємств у привлас-
ненні бюджетних коштів, призна-
чених для шкіл регіону. За сло-
вами речника СБУ Андрія Се-
редича, представники влади й 
місцевого самоврядування не-

правомірно внесли до видатків 
бюджету кошти на закупівлю 
е-підручників. У змові із двома ко-
мерційними структурами, які спе-
ціалізуються на наданні програм-
них послуг, чиновники безпід-
ставно провели тендер та пере-
рахували фірмам кошти на при-
дбання кодів доступу до електро-
нних ресурсів. У такий спосіб ви-
вели з бюджету 15 мільйонів гри-
вень і привласнили їх. 

Виявилося, що гроші нада-
ли на е-підручники, які можна бу-

ло скачати безплатно із сайту Мі-
ністерства освіти і науки. Депу-
тати на прохання керівництва 
облдерж адміністрації передбачи-
ли в бюджеті кілька мільйонів гри-
вень для доступу школярів облас-
ті до сервісу «Підручник.ua». У бе-
резні 2018-го департамент освіти 
і науки Миколаївської облдержад-
міністрації за підсумками тендера 
уклав угоду з компанією «Елек-
тронік солюшнс» про доступ до 
підручників та навчально-мето-
дичних посібників в електронно-

му вигляді на 12 мільйонів 900 ти-
сяч гривень, але витратили лише 
6 мільйонів гривень.

Нині співробітники СБУ спільно 
з ДБР проводять обшуки в будин-
ках, на робочих місцях і в маши-
нах чиновників, яких підозрюють 
у розкраданні державних коштів. 
Відкрито кримінальне проваджен-
ня за частиною 3 статті 191 (при-
власнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловжи-
вання службовим становищем) 
Кримінального кодексу України. 
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У музеї мами і з діточками можуть цікаво провести дозвілля

Лікар урятував з ополонки необачного 
школяра

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

МУЖНІЙ ВЧИНОК. Не секрет, 
що дітлахи зазвичай не хочуть 
зустрічатися з лікарем-стомато-
логом і тому намагаються обхо-
дити представників цього фаху 
десятою дорогою. Але в Лимані 
на Донеччині саме зустріч із міс-
цевим стоматологом для одного 

з тамтешніх школярів виявилася 
щасливою. 

Того дня кілька третьокласни-
ків, повертаючись зі школи, не мо-
гли пройти повз тутешню водо-
йму, яка вабила ковзанкою. Ви-
пробовуючи лід на міцність, один 
із першопрохідців необачно відій-
шов від берега метрів на 15, а далі 
й сам не спам’ятався, як опинив-
ся в холодній воді. Хлопчина став 

тонути. Поблизу нікого з дорос-
лих не було, і тому крики про до-
помогу були даремними. Аж по-
ки неподалік не опинився стома-
толог Віктор Сєрік, який проїздив 
мимо і швидко оцінив небезпеку 
ситуації. Лікар кинувся на допомо-
гу школяреві, сам опинився у воді 
і щоб дістатися до малого потерпі-
лого, змушений був ламати кригу 
руками. Медикові нарешті вдало-

ся витягти на берег дитину, він ви-
кликав колег із швидкої допомоги, 
а до їхнього приїзду зробив усе, 
щоб зігріти потерпілого. 

За рішучі дії, мужність і героїзм, 
виявлені під час порятунку хлоп-
чака, Віктор Сєрік отримав подя-
ку від начальника 21-го Держав-
ного пожежно-рятувального заго-
ну ГУ ДСНС України в Донецькій 
області. 

Артоб’єкти та мистецький центр приваблять туристів у село
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