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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Дмитро ДУБІЛЕт:
«Майже 3000 (70%) 
звітів ОДА та КМДА 

не потрібні. Вони 
забирають купу часу  

у того, хто їх готує, але 
майже завжди просто 

нагромаджуються 
на запилених 

полицях».

День кримського 
спротиву

СВІЖА ПАМ’ЯТЬ. Форум Age of Crimea (Час Криму), присвяче-
ний Дню кримського спротиву російській окупації, вкотре нагадав 
світу про анексію півострова, кричущі порушення незаконною вла-
дою громадянських прав і свобод та необхідність консолідації зусиль 
міжнародної спільноти задля деокупації українських територій. 

Саме 26 лютого 2014 року в Сімферополі відбулося найбільше 
зібрання на підтримку цілісності та єдності України, яке засвідчи-
ло спротив кримчан російській агресії. Тому глава держави ініціює 
встановлення Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополь. Відзначатимуть цю дату щороку, повідомляє 
УНІАН. «Повернення Криму до України — не просто моя мета як 
Президента або позиція як громадянина України, це не тільки на-
ша спільна мрія, це запорука безпеки на планеті, відновлення ві-
ри в міжнародне право, справедливість», — підкреслив Володимир 
Зеленський.

Він переконаний, що питання тимчасово окупованого Росією Кри-
му не може стати ціною для встановлення миру на Донбасі, а Крим 
— розмінною монетою в переговорах з агресором.

35,9 млрд грн
спрямував у лютому Пенсійний 

фонд на фінансування пенсійних 
виплат. Фінансування пенсій березня 
розпочнеться з другого числа місяця 

ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ. Головна причина скорочення кількості 
молока в Україні — недостатня увага влади до проблем 
молочарів

Міністр Кабінету Міністрів про мету впорядкувати 
звітність місцевої влади перед урядом 

6 8 
ОФІЦІЙНО

Голова правління ПрАТ «Полтавський 
гірничо-збагачувальний комбінат» 
Віктор Лотоус: «Нашу залізорудну 
продукцію використовують елітні 
металургійні підприємства»

ВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Інформація Міністерства 
фінансів України про 
виконання Державного 
бюджету України  
за 2019 рік
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У пріоритеті — освітні потреби українців
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ.  Розподілено кошти на інклюзію в дитсадках, школах  
і закладах профтехосвіти 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Уряд посилює соціальні гаран-
тії осіб з інвалідністю для їх-

ньої інтеграції у суспільне життя 
та підвищення доступності до інф-

раструктурних об’єктів. Ідеться 
про першочергове обслуговування 
таких осіб у будь-яких касах тран-
спорту, а також на всіх підпри-
ємствах, установах і в організаці-
ях, які надають будь-які послуги 
населенню. «Схвалили відповід-

ні зміни до Закону «Про основи со-
ціальної захищеності осіб з інва-
лідністю в Україні». Документ не-
вдовзі буде передано до парламен-
ту», — повідомив Прем’єр-міністр 
Олексій Гончарук за підсумками 
засідання уряду.

Уряд ініціює призначен-
ня стипендій дітям журналіс-
тів, які загинули через вико-
нання професійних обов’язків. 
Олексій Гончарук поінформу-
вав, що стипендії Президента 
пропонують призначити дітям 

журналістів Дмитра Лабуткі-
на та В’ячеслава Веремія, по-
відомляє УНІАН. «Дмитро Ла-
буткін загинув, збираючи фо-
томатеріали про росій-
ську присутність на сході 
України. 2

Корів у нас 
менше, ніж було  
до революції
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європейський суд з прав людини та україна

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Морозову Володимиру Юрійовичу, 28.07.1989 року на-

родження, проживаючому за адресою: Донецька область, м. Горлівка, 
вул. Фадєєва, буд. 10 (м. Краматорськ Донецької області, вул. Будаєва, 14,  
кв. 5), відповідно до вимог ст. ст. 133 та 135 КПК України необхідно з’явитися 
03.03.2020 о 10 год. 00 хв. до СВ УСБУ у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. 
Грушевського, 27) до слідчого в ОВС СВ Христофорова Віктора Федоровича 
(тел.: (0432) 59-94-62) для участі у проведенні слідчих (розшукових) та про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні №22019020000000059.

Приватний нотаріус Горова Я. О. Гуляйпільського районного нотарі-
ального округу Запорізької області (м. Гуляйполе, пл. Героїв України, 
буд. 17, кв. 2, Гуляйпільського району Запорізької області) запрошує  
Ісаєва Івана Олександровича, 1979 року народження, та Бухаріна Ва-
лерія Олександровича, 1963 року народження, прибути до нотаріуса в 
строк до 10 липня 2020 року для прийняття спадщини на майно помер-
лої Бухаріної Марії Григорівни. У випадку неявки у вказаний строк сві-
доцтво про право на спадщину буде видане спадкоємцям, які своєчас-
но прийняли спадщину.

Свідоцтво про реєстрацію представництва фірми 

«ІСТ WATERPROOF B.V.» («ІСТ УОТЕРПРУФ Б.В.») 

Королівство Нідерланди, видане Міністерством економіки України 

№ПІ-2708 від 19 лютого 2001 року, 

вважати втраченим та недійсним.

Інформаційне повідомлення  
АТ «УКРСИББАНК»

АТ «УКРСИББАНК» (надалі — Банк) повідомляє про внесення до:
- Правил (договірних умов) надання послуги торговельного еквайрингу АТ «УКРСИББАНК», опублікова-

них в газеті «Голос України» № 30 (5030) від 17.02.2011 р. з усіма наступними змінами та доповненнями, 
наступних змін, а саме:

1. пункт 1.5 Розділу 1 «ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ» викласти у наступній редакції:
«1.5. Банк нараховує в останній робочий день місяця «Абонентську плату за один POS-термінал» за всі 

передані Банком POS-термінали та при виборі схеми перерахування коштів Гросс — «Комісію за послуги 
торговельного еквайрингу», а Клієнт  доручає Банку здійснити договірне списання з поточного рахунку Клі-
єнта у сумі та валюті нарахованої «Абонентської плати за один POS-термінал» за всі передані Банком POS-
термінали та/або «Комісію за послуги торговельного еквайрингу» до 7-го числа місяця, наступного за мі-
сяцем нарахування.

У разі розірвання Договору 22-го числа місяця або пізніше, до кінця поточного місяця, Клієнту буде нара-
ховано абонентську плату та комісії в останній робочий день місяця.

У разі виникнення простроченої заборгованості Клієнта за Договором, Клієнт доручає Банку здійснити 
договірне списання з будь-якого поточного рахунку Клієнта, відкритого у Банку, у сумі та валюті такої про-
строченої заборгованості.

Нездійснення Банком договірного списання згідно з цим пунктом не звільняє Клієнта від його обов’язку 
належним чином оплатити прострочену заборгованість відповідно до Тарифного плану на умовах і в поряд-
ку, визначеними Договором.»

Розділ 3 « ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН» доповнити п. 3.1.15. у наступній редакції:
«3.1.15. Банк має право відмовити Клієнту в наданні Клієнту послуги еквайрингу, якщо Клієнт не відпові-

дає мінімальним вимогам, які затверджені внутрішніми документами Банку.»
П. 3.4.30. викласти у такій редакції: 
«3.4.30. Повернути до Банку надане Банком Обладнання у випадку припинення/розірвання Договору або 

його заміни/вилучення з будь-яких причин до дати припинення дії Договору або впродовж 5 (п’яти) банків-
ських днів з дати виставлення Банком вимоги про повернення Обладнання з оформленням відповідних Ак-
тів прийому-передачі Обладнання (Додаток №4 до Договору еквайрингу).»

П. 6.9. Розділу 6 «ІНШІ УМОВИ» викласти в наступній редакції: 
«6.9. Надання послуг Банком за Договором може бути припинено та/або Договір може бути розірвано у 

наступних випадках:
- невиконання однією із Сторін договірних зобов’язань, встановлених Договором;
- недотримання Клієнтом вимог Договору;
- отримання відповідного повідомлення від Платіжної системи та/або правоохоронних органів;
- отримання Банком відмови Клієнта від обслуговування за Договором за новим Тарифами;
- не досягнення згоди між Банком та Клієнтом щодо зміни Тарифів у порядку, передбаченому цими Пра-

вилами;
- відсутність оборотів по операціях еквайрингу, достатніх для економічної доцільності проекту Торговель-

ного еквайрингу;
- у разі не проходження ідентифікації Клієнтом, відповідно до вимог, встановлених законодавством Укра-

їни, нормативно-правовими актами НБУ та внутрішньобанківськими процедурами;
- якщо наявність правовідносин з Клієнтом суперечить нормам законодавства України та/або Законодав-

ства з принципом екстратериторіальності; та/або 
- інші підстави, встановлені Договором.»
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а 

саме: 27.02.2020 р.
Датою початку дії змін до Правил  є  12.03.2020 р.

Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту          О. В. Полянчук

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як 
відповідача Кас’янову Дар’ю Анатоліївну, яка мешкає за 
адресою: м. Маріуполь, вул. Новоросійська, б. 14, кв. 39, 
по цивільній справі за позовом Кас’янова Вячеслава Ана-
толійовича до Відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного стану по Індустріальному та Немишлянському райо-
нах у м. Харкові ГТУЮ у Харківській області, Кас’янової 
Дар’ї Анатоліївни про оскарження батьківства та виклю-
чення запису про батька з актового запису про наро-
дження дитини.

Судове засідання відбудеться 17 березня 2020 року о 
16 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 52-А, зал судових засідань № 4.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неяв-
ки до суду без поважних причин це оголошення вважа-
ється належним повідомленням і справу буде розгляну-
то по суті за наявними матеріалами справи.

Суддя Д. О. Д’яченко

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче 
судове засідання, по якому здійснюється спеціальне 

досудове розслідування
Обвинувачений Нікішин Євген Геннадійович, 

07.08.1981 року народження, обвинувачений у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-5 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України, викликається в судове засідання в по-
рядку спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 04 березня 2020 року о 12 годині 00 хвилин в 
приміщенні Біловодського районного суду Луганської 
області за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ 
Луганської області, для участі в судовому засіданні як 
обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду 
передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України

Суддя Т. В. Кускова

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Кози-
рєву Олексію Вікторовичу, 23.03.1975 року на-
родження, уродженцю м. Іжевськ, РФ, громадя-
нину Російської Федерації, паспорт 6300241182, 
останнє відоме місце реєстрації та проживан-
ня: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,  
вул. Павленка, 2, необхідно з’явитися 4 березня 2020 
року о 10 годині 00 хвилин до виконувача обов’язків 
начальника відділу прокуратури Автономної Респу-
бліки Крим Копійки К.В. за адресою: м. Київ, вул. 
Ділова, 24, для участі у проведенні допиту як пі-
дозрюваному та інших слідчих та процесуальних діях у 
кримінальному провадженні № 12014010390000717 
від 26.02.2014 за ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, 
ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 1  
ст. 162.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Азізову Бу-
лату Равілевічу, 07.04.1985 року народження, гро-
мадянину Російської Федерації, паспорт громадя-
нина РФ 8005 №210538, останнє відоме місце пе-
ребування: Автономна Республіка Крим, м. Сімфе-
рополь, бул. Івана Франка, 13, необхідно з’явитися  
4 березня 2020 року о 14 годині 00 хвилин до викону-
вача обов’язків начальника відділу прокуратури Ав-
тономної Республіки Крим Копійки К.В. за адресою:  
м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у проведенні до-
питу як підозрюваному та інших слідчих та про-
цесуальних діях у кримінальному провадженні 
№ 12014010390000717 від 26.02.2014 за ч. 1 ст. 119, 
ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1  
ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч.1 ст. 162.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Франциш-
ку Богдану Валерійовичу, 21.06.1975 року народжен-
ня, громадянину Російської Федерації, паспорт гро-
мадянина РФ 6902 №415415, останнє відоме місце 
перебування: Автономна Республіка Крим, м. Сімфе-
рополь, бул. Івана Франка, 13, необхідно з’явитися 
4 березня 2020 року о 12 годині 00 хвилин до ви-
конувача обов’язків начальника відділу прокура-
тури Автономної Республіки Крим Копійки К. В. за 
адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у про-
веденні допиту як підозрюваному та інших слідчих 
та процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№ 12014010390000717 від 26.02.2014 за ч. 1 ст. 119, 
ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1  
ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч.1 ст. 162.

На підставі ст. ст. 133, 135 КПК України Ніккелю 
Павлу Вікторовичу, 21.07.1987 року народження, гро-
мадянину Російської Федерації, паспорт громадяни-
на РФ 6907 №192634, зареєстрованому за адресою: 
Російська Федерація, Томська обл., Первомайський 
р-н, с. Улу-Юл, вул. Комарова, 4, кв. 1, останнє відо-
ме місце перебування: Автономна Республіка Крим,  
м. Сімферополь, бул. Івана Франка, 13, необхідно 
з’явитися 4 березня 2020 року о 16 годині 00 хвилин-
до виконувача обов’язків начальника відділу проку-
ратури Автономної Республіки Крим Копійки К. В. за 
адресою: м. Київ, вул. Ділова, 24, для участі у про-
веденні допиту як підозрюваному та інших слідчих 
та процесуальних діях у кримінальному провадженні 
№ 12014010390000717 від 26.02.2014 за ч. 1 ст. 119, 
ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ст. 340, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 146,  
ч. 2 ст. 146, ч.1 ст. 162.

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: GL3N217072-GL3N217073; GL2N417074; GL51N017076
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити, майнові права

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

18.03.2020

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/ 
46588-asset-sell-id-267616,46586-asset-sell-id-267610, 
46585-asset-sell-id-267609

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: GL22N016670; GL6N016426
Короткий опис активів (майна) в лоті:  Нерухомість, кредити

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

17.03.2020; 18.03.2020

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/ 
46565-asset-sell-id-26704,46577-asset-sell-id-267454

Втрачений договір 
купівлі-продажу (посвідчений 

приватним нотаріусом 
КМНО Громовою О. П. 

від 14.04.2000 р. № 648) 1/2 
квартири 49 на вул. Метробу-

дівська, 6-а, в м. Києві, 
зареєстрованої за Марченко 

Сергієм Миколайовичем, 
вважати недійсним.

Втрачений судновий 
документ, а саме Свідоцтво 

про право плавання 
під Державним Прапором 

України № CN 001707 
з бортовим номером UA 0175 

KV, що належить 
Ковтанюку Олексію 
Володимировичу, 

вважати недійсним.

Київський районний суд м. Полтави викликає Порохню Євге-
на Олексійовича, 03.07.1994 р.н. (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Полтава, вул. Зіньківська, 44) як обвинуваченого в су-
дове засідання по кримінальному провадженню №552/3764/19 
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Судове за-
сідання відбудеться 04 березня 2020 року о 13 год. 30 хв. у при-
міщенні суду за адресою: м. Полтава, пров. Хорольського, 6, 
каб №19, зал судових засідань №8 (каб. 19). В разі неявки спра-
ву буде розглянуто за Вашої відсутності. 

Суддя О. С. Калько

Дніпровський апеляційний суд викликає у судове засіданні, яке відбудеться 
в приміщенні Дніпровського апеляційного суду за адресою: вул. Харківська, 13,  
м. Дніпро, об 11 годині 30 хвилин 03 березня 2020 року Сєркова Олександра Олек-
сандровича, 21.02.1988 року народження, для розгляду матеріалів кримінального 
провадження за апеляційними скаргами прокурора Павлоградської місцевої проку-
ратури Дніпропетровської області та прокурора відділу нагляду за додержанням за-
конів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за до-
держанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної ді-
яльності прокуратури Донецької області на ухвалу Павлоградського міськрайонно-
го суду Дніпропетровської області від 20 грудня 2019 року про повернення обвину-
вального акта відносно Сєркова Олександра Олександровича, за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. 

Суддя О. Ю. Іванченко

Святошинський районний суд міста Києва викликає як потерпілого Кар-
пенка Олександра Миколайовича (к/п № 12012000000000029) у криміналь-
ному провадженні за обвинуваченням Шепелева Олександра Олександро-
вича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27,  
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 27, ч. 3 ст. 289 
КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 02 бе-
резня об 11:00 в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

У разі неявки потерпілого до суду дане оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутнос-
ті потерпілого.  

Суддя Л. Г. Косик

СПРАВА «УС ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF US v. UKRAINE)

(заява № 41467/11)

Стислий виклад рішення від 09 січня 2020 року

13 жовтня 2010 року працівники міліції супроводили заявника до відділ-
ку, де його допитали як свідка убивства. Згідно з твердженнями заявни-
ка, його піддали жорстокому поводженню з метою отримання зізнаваль-
них показань і тримали у відділі міліції до 14 жовтня 2010 року, коли слід-
чий офіційно оформив його затримання. Наступного дня місцевий суд об-
рав заявнику запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Скарги заявни-
ка на стверджуване незаконне затримання його працівниками міліції 13 
жовтня 2010 року були залишені національними судами без задоволення.

У червні 2014 року суд першої інстанції виправдав заявника у вчиненні 
вбивства. Суди вищих інстанцій залишили це рішення без змін.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) за-
явник скаржився за підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція), що йо-
го затримання у відділі міліції з 13 до 14 жовтня 2010 року було незадо-
кументованим, а тому — незаконним.

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд зауважив, що за від-
сутності відповідних записів стосовно затримання, якими був би оформ-
лений статус заявника як підозрюваного, йому не було роз’яснено жод-
не з процесуальних прав, якими він міг скористатися на той момент. З 
огляду на це заявник не міг ефективно користуватися різними процесу-
альними гарантіями, закріпленими у Конвенції та національному зако-
нодавстві.

Посилаючись на свою попередню практику у справах щодо України, 
Європейський суд дійшов висновку, що первинне затримання заявника 
було незаконним та констатував порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятною скаргу заявника на незадокументоване за-

тримання з 13 до 14 жовтня 2010 року;
2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заяв-

нику 5 000 (п’ять тисяч) євро та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума 
має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) 
у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка 
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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оголошення

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

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності №20198274395) 

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

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

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (підготовлений до споживання газ 

природний — корисна копалина загальнодержавного значення) Малогорожан
ського родовища згідно зі спеціальним дозволом №1815 від 25.03.1999 року. Ме
тод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук
ція — підготовлений до споживання газ природний. Роботи на ділянці надр здій
снюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ  «Укр
газвидобування». 

Малогорожанське родовище знаходиться в Миколаївському та Городоцькому 
районах Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр — 8,1 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Мало
горожанського родовища обліковують на Державному балансі корисних копа
лин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здій
снюють  відповідно  до Правил розробки  родовищ. Під час розробки родовища  
передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин 
здійснюватиметься верстатом із дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Малого
рожанського родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин 
України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійсню
ють  відповідно  до  Правил  розробки  родовищ. Під  час розробки родовища пе
редбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин мо
же здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку  зі  значною  
віддаленістю  від електромережі,  необхідної  потужності, використання верстата 
із електричним приводом обмежено.

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 4612549; факс: (044) 4612972.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли

ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкіл
ля, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 
ОVD@menr.gov.ua

контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 
оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний дозвіл  
№ 1815 від 25.03.1999 року на користування надрами з метою видобування вуг
леводнів  (підготовлений до споживання газ природний — корисна копалина за
гальнодержавного значення) Малогорожанського родовища, що видає Держав
на служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громадськості досту
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впли
ву на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано
ваної діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропо
зиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
наочно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 02 квітня 2020 року о 10:00 годині у 
приміщенні конференц залу готелю «Гетьман» за адресою: м. Львів, вул. В. Ве
ликого, 50

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли
ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля, 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стра
тегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 242 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-

кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних, з 28 лю
того 2020 р.:

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

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, контактна  
особа Павлюх Оксана Йосифівна, тел.: 0322232870.

Львівська обласна рада, м. Львів, вул. Винниченка, 18.

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності №20198274394)  

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

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

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (підготовлений до споживання газ 

природний, конденсат, супутні компоненті: етан, пропан, бутани, гелій — корис
ні копалини загальнодержавного значення) Краснокутського родовища згідно зі 
спеціальним дозволом №2487 від 13.06.2001 року. Метод розробки родовища — 
на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спожи
вання газ природний, конденсат, супутні компоненті: етан, пропан, бутани, гелій. 
Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Пол
тавагазвидобування» АТ  «Укргазвидобування». 

Краснокутське родовище розташоване на території Краснокутського, Коло
мацького та Валківського районів Харківської області України. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр — 46,27 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

Технічна  альтернатива  1.  Об’єкт  існуючий,  запаси  корисних  копалин Крас
нокутського  родовища  обліковують  на  Державному  балансі  корисних копа
лин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здій
снюють  відповідно  до  Правил  розробки  родовищ.  Під  час  розробки родови
ща  передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердло
вин здійснюватиметься верстатом із дизельним приводом.

Технічна  альтернатива  2.  Об’єкт  існуючий,  запаси  корисних  копалин Крас
нокутського  родовища  обліковують  на  Державному  балансі  корисних копалин 
України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійсню
ють  відповідно  до  Правил  розробки  родовищ.  Під  час  розробки родовища пе
редбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин мо
же здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку  зі  значною  
віддаленістю  від електромережі,  необхідної  потужності, використання верстата 
із електричним приводом обмежено.

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 4612549; факс: (044) 4612972.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли

ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний дозвіл  
№ 2487 від 05.04.2001 року на користування надрами з метою видобування вуг
леводнів  (підготовлений до споживання газ природний, конденсат, супутні ком
поненті: етан, пропан, бутани, гелій – корисні копалини загальнодержавного зна
чення) Краснокутського родовища, що видає Державна служба геології та надр 
України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громадськості досту
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впли
ву на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано
ваної діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропо
зиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
наочно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 17 березня 2020 року о 13:00 годи
ні у приміщенні готелю HOTEL 12 за адресою: 61045, м. Харків, пер. Отакара Яро
ша, 4

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли
ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стра
тегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 235 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-

кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних, з 28 лю
того 2020 р.:

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

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, вул. Європейська, 173, кон
тактна особа Кікоть Сергій Іванович, тел.: +380675232894.

Харківська обласна рада, м. Харків, вул. Сумська, буд. 64.

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності №20198274396) 

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

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

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (підготовлений до споживання газ 

природний, нафта, газ, розчинений у нафті, нафтовий бітум — корисні копали
ни загальнодержавного значення) Орховицького родовища згідно зі спеціальним 
дозволом №6009 від 17.12.2014 року. Метод розробки родовища — на висна
ження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання 
газ природний, нафта, газ, розчинений у нафті, нафтовий бітум. Роботи на ділян
ці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобуван
ня» АТ  «Укргазвидобування». 

Орховицьке родовище розташовано на території Мостиського, Городоцького 
та Самбірського районів Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр — 61,12 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Орхо
вицьке родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин Укра
їни; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійснюють  
відповідно  до Правил розробки  родовищ. Під час розробки родовища  передба
чено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійсню
ватиметься верстатом із дизельним приводом.

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

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 4612549; факс: (044) 4612972.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли

ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний дозвіл  
№ 6009 від 17.12.2014 року на користування надрами з метою видобування вуг
леводнів  (підготовлений до споживання газ природний, нафта, газ, розчинений у 
нафті, нафтовий бітум – корисні копалини загальнодержавного значення) Орхо
вицького родовища, що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громадськості досту
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впли
ву на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано
ваної діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропо
зиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
наочно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 02 квітня 2020 року о 12:00 годині у 
приміщенні конференц залу готелю «Гетьман» за адресою: м. Львів, вул. В. Ве
ликого, 50

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли
ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стра
тегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

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

кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних, з 28 лю
того 2020 р.:

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

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, контактна  
особа Павлюх Оксана Йосифівна, тел.: 0322232870.

Львівська обласна рада, м. Львів, вул. Винниченка, 18.
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оголошення

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

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності №20198274391) 

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

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

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (підготовлений до споживання газ 

природний, нафта, газ газових шапок, газ, розчинений у нафті, конденсат, су
путні компоненті: етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержав
ного значення) Байрацького родовища згідно спеціального дозволу № 5404 від 
31.10.2011 року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газо
вий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний, нафта, газ 
газових шапок, газ, розчинений у нафті, конденсат, супутні компоненті: етан, про
пан, бутани. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — фі
лія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ  «Укргазвидобування». 

Байрацьке родовище розташоване в Диканському районі Полтавської облас
ті України 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр — 21,14 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

Технічна  альтернатива  1.  Об’єкт  існуючий,  запаси  корисних  копалин Бай
рацького  родовища  обліковують  на  Державному  балансі  корисних копалин 
України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійсню
ють  відповідно  до  Правил  розробки  родовищ.  Під  час  розробки родовища  
передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин 
здійснюватиметься верстатом із дизельним приводом.

Технічна  альтернатива  2.  Об’єкт  існуючий,  запаси  корисних  копалин Бай
рацького  родовища  обліковують  на  Державному  балансі  корисних копалин 
України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійсню
ють  відповідно  до  Правил  розробки  родовищ.  Під  час  розробки родовища пе
редбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин мо
же здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку  зі  значною  
віддаленістю  від електромережі,  необхідної  потужності, використання верстата 
із електричним приводом обмежено.

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 4612549; факс: (044) 4612972.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли

ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний дозвіл  
№ 5404 від 31.10.2011 року на користування надрами з метою видобування вуг
леводнів  (підготовлений до споживання газ природний, нафта, газ газових ша
пок, газ, розчинений у нафті, конденсат, супутні компоненті: етан, пропан, бутани 
— корисні копалини загальнодержавного значення) Байрацького родовища, що 
видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громадськості досту
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впли
ву на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано
ваної діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропо
зиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
наочно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 18 березня 2020 року о 12:00 годині у 
приміщенні Reikartz Hotel в залі «Полтава» за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 7

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли
ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стра
тегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 244 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-

кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних, з 28 лю
того 2020 р.:

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

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, вул. Європейська, 173, кон
тактна особа Кікоть Сергій Іванович, тел.: +380675232894.

Полтавська обласна рада, м. Полтава, вул. Соборності, 45.

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності №20198274393) 

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

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

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (підготовлений до споживання газ 

природний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корис
ні копалини загальнодержавного значення) Кобзівського родовища згідно зі спе
ціальним дозволом №5650 від 05.10.2012 року. Метод розробки родовища — на 
виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спожи
вання газ природний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани. 
Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Ше
белинкагазвидобування» АТ  «Укргазвидобування». 

Кобзівське родовище розташоване на територіях Красноградського та Кеги
чівського районів Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр — 212,27 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

Технічна  альтернатива  1.  Об’єкт  існуючий,  запаси  корисних  копалин Коб
зівського  родовища  обліковують  на  Державному  балансі  корисних копалин 
України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійсню
ють  відповідно  до  Правил  розробки  родовищ.  Під  час  розробки родовища  
передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин 
здійснюватиметься верстатом із дизельним приводом.

Технічна  альтернатива  2.  Об’єкт  існуючий,  запаси  корисних  копалин Коб
зівського  родовища  обліковують  на  Державному  балансі  корисних копалин 
України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійсню
ють  відповідно  до  Правил  розробки  родовищ.  Під  час  розробки родовища пе
редбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин мо
же здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку  зі  значною  
віддаленістю  від електромережі,  необхідної  потужності, використання верстата 
із електричним приводом обмежено.

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 4612549; факс: (044) 4612972.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли

ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний дозвіл  
№ 5650 від 05.10.2012 року на користування надрами з метою видобування вугле
воднів  (підготовлений до споживання газ природний, конденсат, супутні компо
ненти: гелій, етан, пропан, бутани – корисні копалини загальнодержавного значен
ня) Кобзівського родовища, що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громадськості досту
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впли
ву на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано
ваної діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропо
зиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
наочно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 17 березня 2020 року о 11:00 годині у 
приміщенні готелю HOTEL 12 за адресою: 61045, м. Харків, пер. Отакара Яроша, 4

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли
ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стра
тегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 267 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-

кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних, з 28 лю
того 2020 р.:

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

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіонна, 9,  
контактна особа Ментух Іван Олегович, тел.: +380574992678.

Харківська обласна рада, м. Харків, вул. Сумська, буд. 64.

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності №20198274392) 

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

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

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (підготовлений до споживання газ 

природний, нафта, конденсат, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: ге
лій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного значення) 
Безлюдівського родовища згідно зі спеціальним дозволом №2427 від 05.04.2001 
року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце
ва продукція — підготовлений до споживання газ природний, нафта, конденсат, 
газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани. Роботи 
на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинка
газвидобування» АТ  «Укргазвидобування». 

Безлюдівське родовище розташовано на території Харківського, Чугуївського 
районів Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр — 16,5 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

Технічна  альтернатива  1.  Об’єкт  існуючий,  запаси  корисних  копалин Без
людівського  родовища  обліковують  на  Державному  балансі  корисних копа
лин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здій
снюють  відповідно  до  Правил  розробки  родовищ.  Під  час  розробки родови
ща  передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердло
вин здійснюватиметься верстатом із дизельним приводом.

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

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 4612549; факс: (044) 4612972.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли

ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний дозвіл  
№ 2427 від 05.04.2001 року на користування надрами з метою видобування вуг
леводнів  (підготовлений до споживання газ природний, нафта, конденсат, газ, 
розчинений у нафті, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій — корисні 
копалини загальнодержавного значення) Безлюдівського родовища, що видає 
Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громадськості досту
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впли
ву на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано
ваної діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропо
зиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
наочно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 17 березня 2020 року о 9:00 годині у 
приміщенні готелю HOTEL 12 за адресою: 61045, м. Харків, пер. Отакара Яроша, 4

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли
ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стра
тегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 254 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-

кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних, з 28 лю
того 2020 р.:

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

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіонна, 9,  
контактна особа Ментух Іван Олегович, тел.: +380574992678.

Харківська обласна рада, м. Харків, вул. Сумська, буд. 64.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

оголошення

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

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності №20198274399) 

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

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

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (підготовлений до споживання газ 

природний — корисна копалина загальнодержавного значення) Чорногузько
го родовища згідно зі спеціальним дозволом №1779 від 16.03.1999 року. Ме
тод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук
ція — підготовлений до споживання газ природний. Роботи на ділянці надр здій
снюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ  «Укр
газвидобування». 

Чорногузьке родовище розташоване у Вижницькому районі Чернівецької об
ласті України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр — 16.6 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Чорно
гузького родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин Укра
їни; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійснюють  
відповідно  до Правил розробки  родовищ. Під час розробки родовища  передба
чено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійсню
ватиметься верстатом із дизельним приводом.

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

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 4612549; факс: (044) 4612972.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли

ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний дозвіл  
№ 1779 від 16.03.1999 року на користування надрами з метою видобування вуг
леводнів  (підготовлений до споживання газ природний — корисна копалина 
загальнодержавного значення) Чорногузького родовища, що видає Державна 
служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громадськості досту
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впли
ву на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано
ваної діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропо
зиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
наочно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 03 квітня 2020 року о 10:00 годині у 
приміщенні Бізнесцентр «Bosshub» за адресою: 58029, Україна, м. Чернівці, про
спект Незалежності, 119. 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли
ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стра
тегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

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

кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 28 лю
того 2020 р.:

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

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, контактна осо
ба Павлюх Оксана Йосифівна, тел.: 0322232870.

Чернівецька обласна рада, м. Чернівці, Грушевського, 1.

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності №20198274390) 

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

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

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (підготовлений до споживання газ 

природний, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини за
гальнодержавного значення) Солотвинського родовища згідно зі спеціальним 
дозволом №1778 від 16.03.1999 року. Метод розробки родовища — на висна
ження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживан
ня газ природний, супутні компоненти: етан, пропан, бутани. Роботи на ділянці 
надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» 
АТ  «Укргазвидобування». 

Солотвинське родовище розташоване на території Тячівського і Рахівського 
районів Закарпатської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр — 3,96 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Солотвин
ського родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин України; 
наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійснюють  відпо
відно  до Правил розробки  родовищ. Під час розробки родовища  передбачено 
пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснювати
меться верстатом із дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Солотвин
ського родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин України; 
наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійснюють  відпо
відно  до  Правил  розробки  родовищ. Під  час розробки родовища передбачено 
пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійсню
ватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку  зі  значною  віддале
ністю  від електромережі,  необхідної  потужності, використання верстата із елек
тричним приводом обмежено.

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 4612549; факс: (044) 4612972.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли

ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний дозвіл  
№ 1778 від 16.03.1999 року на користування надрами з метою видобування вуг
леводнів  (підготовлений до споживання газ природний, супутні компоненти: 
етан, пропан, бутани – корисні копалини загальнодержавного значення) Солот
винського родовища, що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громадськості досту
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впли
ву на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано
ваної діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропо
зиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
наочно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 01 квітня 2020 року о 11:00 годині у 
приміщенні Smart Point Hub за адресою: Україна, м. Ужгород, вул. Швабська, 25а

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли
ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стра
тегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 226 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-

кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 28 лю
того 2020 р.:

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

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, контактна осо
ба Павлюх Оксана Йосифівна, тел.: 0322232870.

Закарпатська обласна рада, м. Ужгород, пл. Народна, 4.

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності №20198274398) 

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

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

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (підготовлений до споживання газ 

природний, нафта, конденсат, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: ге
лій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного значення) 
Ульянівського родовища згідно зі спеціальним дозволом №5011 від 03.09.2009 
року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце
ва продукція — підготовлений до споживання газ природний, нафта, конденсат, 
газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани. Роботи 
на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинка
газвидобування» АТ  «Укргазвидобування». 

Ульянівське родовище знаходиться в межах Магдалинівського і Новомосков
ського районів Дніпропетровської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, уточнена пло
ща ділянки надр — 20,93 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

Технічна  альтернатива  1.  Об’єкт  існуючий,  запаси  корисних  копалин Улья
нівського  родовища  обліковують  на  Державному  балансі  корисних копалин 
України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійсню
ють  відповідно  до  Правил  розробки  родовищ.  Під  час  розробки родовища  
передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин 
здійснюватиметься верстатом із дизельним приводом.

Технічна  альтернатива  2.  Об’єкт  існуючий,  запаси  корисних  копалин Улья
нівського  родовища  обліковують  на  Державному  балансі  корисних копалин 
України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійсню
ють  відповідно  до  Правил  розробки  родовищ.  Під  час  розробки родовища пе
редбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин мо
же здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку  зі  значною  
віддаленістю  від електромережі,  необхідної  потужності, використання верстата 
із електричним приводом обмежено.

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 4612549; факс: (044) 4612972.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли

ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний дозвіл  
№ 5011 від 03.09.2009 року на користування надрами з метою видобування вуг
леводнів  (підготовлений до споживання газ природний, нафта, конденсат, газ, 
розчинений у нафті, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корис
ні копалини загальнодержавного значення) Ульянівського родовища, що видає 
Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громадськості досту
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впли
ву на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано
ваної діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропо
зиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
наочно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 19 березня 2020 року о 10:00 годи
ні у приміщенні ЦЕНТР КОНФЕРЕНЦІЙ «PARLE» Україна, м. Дніпро, вул. Троїцька 
(Красна), 21г, 3й поверх (301)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли
ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стра
тегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 232 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-

кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 28 лю
того 2020 р.:

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

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіонна, 9, контак
тна особа Ментух Іван Олегович, тел.: +380574992678.

Дніпропетровська обласна рада, м. Дніпро, пр. Поля, 2.
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оголошення

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

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності №20198274400) 

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

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

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (підготовлені до споживання нафта, 

газ природний, газ, розчинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, 
пропан, бутани, гелій — корисні копалини загальнодержавного значення) Шев
ченківського родовища згідно зі спеціальним дозволом №4001 від 09.08.2006 ро
ку. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева про
дукція — підготовлені до споживання нафта, газ природний, газ, розчинений у 
нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій. Роботи на ді
лянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазви
добування» АТ  «Укргазвидобування». 

Шевченківське родовище вуглеводнів розташовано на території Шевченків
ського району Харківської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр — 28,58 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

Технічна  альтернатива  1.  Об’єкт  існуючий,  запаси  корисних  копалин Шев
ченківського  родовища  обліковують  на  Державному  балансі  корисних копа
лин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здій
снюють  відповідно  до  Правил  розробки  родовищ.  Під  час  розробки родови
ща  передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердло
вин здійснюватиметься верстатом із дизельним приводом.

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

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 4612549; факс: (044) 4612972.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли

ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний дозвіл  
№ 4001 від 09.08.2006 року на користування надрами з метою видобування вуг
леводнів  (підготовлені до споживання нафта, газ природний, газ, розчинений 
у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій — корисні 
копалини загальнодержавного значення) Шевченківського родовища, що видає 
Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громадськості досту
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впли
ву на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано
ваної діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропо
зиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
наочно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 17 березня 2020 року о 15:00 годи
ні у приміщенні готелю HOTEL 12 за адресою: 61045, м.Харків, пер. Отакара Яро
ша, 4

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли
ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стра
тегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 266 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-

кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 28 лю
того 2020 р.:

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

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіонна, 9, контак
тна особа Ментух Іван Олегович, тел.: +380574992678.

Харківська обласна рада, м. Харків, вул. Сумська, буд. 64.

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності №20198274389) 

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

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

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (підготовлений до споживання газ 

природний, нафта, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — ко
рисні копалини загальнодержавного значення) Скоробагатьківського родовища 
(північна частина) згідно зі спеціальним дозволом №5010 від 03.09.2009 року. 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева про
дукція — підготовлений до споживання газ природний, нафта, конденсат, су
путні компоненти: етан, пропан, бутани. Роботи на ділянці надр здійснюватиме 
структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ  «Укргазвидо
бування». 

Скоробагатьківське родовище (північна частина) розташоване на території 
Лохвицького району Полтавської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр — 14,38 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

Технічна  альтернатива  1.  Об’єкт  існуючий,  запаси  корисних  копалин Скоро
багатьківського  родовища (північна частина) обліковують  на  Державному  ба
лансі  корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, роз
робку родовища здійснюють  відповідно  до  Правил  розробки  родовищ.  Під  
час  розробки родовища  передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглевод
нів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом із дизельним приводом.

Технічна  альтернатива  2.  Об’єкт  існуючий,  запаси  корисних  копалин Скоро
багатьківського  родовища (північна частина) обліковують  на  Державному  ба
лансі  корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, роз
робку родовища здійснюють  відповідно  до  Правил  розробки  родовищ.  Під  
час  розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглевод
нів. Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з електричним приво
дом, але у зв’язку  зі  значною  віддаленістю  від електромережі,  необхідної  по
тужності, використання верстата із електричним приводом обмежено.

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 4612549; факс: (044) 4612972.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли

ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний дозвіл  
№ 5010 від 03.09.2009 року на користування надрами з метою видобування вуг
леводнів  (підготовлений до споживання газ природний, нафта, конденсат, су
путні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного 
значення) Скоробагатьківського родовища (північна частина), що видає Держав
на служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громадськості досту
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впли
ву на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано
ваної діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропо
зиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
наочно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 18 березня 2020 року о 10:00 годині 
у приміщенні Reikartz Hotel в залі «Полтава» за адресою: м. Полтава, вул. Фрун
зе, 7.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли
ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стра
тегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 251 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-

кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 28 лю
того 2020 р.:

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

Філія ГПУ «Полтавагазвидобування», м. Полтава, вул. Європейська, 173, кон
тактна особа Кікоть Сергій Іванович, тел.: +380675232894.

Полтавська обласна рада, м. Полтава, вул. Соборності, 45.

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля  

планованої діяльності №20198274397) 

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

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

1. Планована діяльність
Продовження видобування вуглеводнів (підготовлений до споживання газ 

природний — корисна копалина загальнодержавного значення) Рубанівсько
го родовища згідно зі спеціальним дозволом №5177 від 01.07.2010 року. Ме
тод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук
ція — підготовлений до споживання газ природний. Роботи на ділянці надр здій
снюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ  «Укр
газвидобування». 

Рубанівське родовище розташоване на території Миколаївського та Городоць
кого районів Львівської області України.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 
надр — 20,7 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Рубанів
ського родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин України; 
наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійснюють  відпо
відно  до Правил розробки  родовищ. Під час розробки родовища  передбачено 
пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснювати
меться верстатом із дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Рубанів
ського родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин України; 
наявні документи дозвільного характеру, розробку родовища здійснюють  відпо
відно  до  Правил  розробки  родовищ. Під  час розробки родовища передбачено 
пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійсню
ватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку  зі  значною  віддале
ністю  від електромережі,  необхідної  потужності, використання верстата із елек
тричним приводом обмежено.

2. Суб’єкт господарювання
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775
Юридична адреса: 04053, Київ53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 4612549; факс: (044) 4612972.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли

ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде спеціальний дозвіл  
№ 5177 від 01.07.2010 року на користування надрами з метою видобування вуг
леводнів  (підготовлений до споживання газ природний — корисна копалина 
загальнодержавного значення) Рубанівського родовища, що видає Державна 
служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих гро-
мадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення  (зазначають у назві оголошення) та надання громадськості досту
пу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе
ної суб’єктом господарювання, що передають для видачі висновку з оцінки впли
ву на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право 
подавати будьякі зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано
ваної діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропо
зиції можна подавати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
наочно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слу
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Громадські слухання (перші) відбудуться 02 квітня 2020 року о 14:00 годині у 
приміщенні конференц залу готелю «Гетьман» за адресою: м. Львів, вул. В. Ве
ликого, 50

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступ-
ної інформації щодо планованої діяльності 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Управління оцінки впли
ву на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний ор-
ган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зауважень 
і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стра
тегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 2063140, +38 (044) 2482343, email: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч
ної екологічної оцінки.

Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 247 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-

кової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 28 лю
того 2020 р.:

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

Філія ГПУ «Львівгазвидобування», м. Львів, вул. І. Рубчака, 27, контактна осо
ба Павлюх Оксана Йосифівна, тел.: 0322232870.

Львівська обласна рада, м. Львів, вул. Винниченка, 18.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua16 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник 
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступник головного редактора
Павло БЕБА

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09, 
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер, 

п’ятницю та суботу
Зам. № 76 012

Загальний тираж за лютий 295 672

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть 
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному  

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф», 

04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА ЗАВТРА
ВДЕНЬ

ВНОЧІ

2..7
2..-3

3..8
1..6

4..9
2..-3

5..10
0..5

1..6
2 ..-3

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 -3 +2 +7 Черкаська +2 -3 +2 +7

Житомирська +1 -4 +1 +6 Кіровоградська -1 +4 +3 +8
Чернігівська +2 -3 +1 +6 Полтавська -2 +3 +2 +7
Сумська -2 +3 +2 +7 Дніпропетровська 0 +5 +4 +9
Закарпатська +2 -3 +2 +7 Одеська 0 +5 +7 +12
Рівненська +1 -4 +1 +6 Миколаївська 0 +5 +5 +10
Львівська +2 -3 0 +5 Херсонська +1 +6 +6 +11
Івано-Франківська +2 -3 +1 +6 Запорізька +1 +6 +5 +10
Волинська +2 -3 0 +5 Харківська 0 +5 +2 +7
Хмельницька +2 -3 +1 +6 Донецька +1 +6 +3 +8
Чернівецька 0 -5 +2 +7 Луганська +1 +6 +4 +9
Тернопільська +1 -4 +1 +6 Крим +1 +6 +5 +10
Вінницька +2 -3 +4 +9 Київ -1 +1 +4 +6
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Місто на хвилі тепер 
має свою поштову 
марку

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр» 

АВТЕНТИЧНІСТЬ. У Миколаєві відбулася урочиста церемонія спец-
погашення поштової марки «Миколаїв — місто на хвилі», яку ввело в 
обіг АТ «Укрпошта». Марку присвячено 230-річчю з дня заснування об-
ласного центру. Бренд «Миколаїв — місто на хвилі» як подарунок го-
родянам презентувала платформа «МрійДій» торік восени.  Тоді для 
просування й популяризації міста файли з оригінальним зображенням 
логотипу з’явилися у відкритому доступі.

Марка має символічне зображення: два вітрила, які утворюють бук-
ву «М», і гасло «Місто на хвилі» у блакитно-білих кольорах. Перший 
наклад марок — 420 примірників. 

Випущено спеціальний конверт і штемпель «Миколаївщина — ві-
трила України». 

На церемонії спецпогашення Миколаївський міський голова Олек-
сандр Сєнкевич зазначив: «Сподіваюся, поштова марка  нагадувати-
ме миколаївцям і гостям міста про цю пам’ятну дату. А всі охочі мати-
муть змогу надіслати яскраве вітання рідним і знайомим поштою». Він 
щиро подякував усім, хто сприяє розвитку туристичної галузі, популя-
ризує й ідентифікує Миколаїв серед інших населених пунктів України.

У Сумах відкрили виставку художньої інкрустації
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ВЕСНА! Напередодні Міжна-
родного жіночого свята 8 Березня 
у сумській галереї BureauArt роз-
починає роботу персональна ви-
ставка сумського художника-ін-
крустатора Олександра Шарапо-
ва Manu intrepida, що в перекладі 
означає «Рукою, яка не тремтить». 
Саме ці слова якнайповніше ха-
рактеризують стиль роботи з ко-
штовними матеріалами майстра, 
який має власну техніку. Завдяки 
цьому виготовлені ним ювелірні 
прикраси стають еталонами кра-
си і вишуканості. Це насамперед 
кулони, сережки, кольє, персні.  
За словами Олександра Шара-
пова, який вважає себе винахід-
ником, конструктором і худож-
ником, улюбленій справі він уже 
віддав майже чотири десятиріч-
чя. Працює на стику творчос-
ті й технології, улюблені матері-
али — малахіт, бірюза, мармур, 
скло, смальта, лазурит та інші.  
Крім знайомства з експонатами, 
відвідувачі виставки зможуть узя-
ти участь в аукціоні і придбати ви-
роби, що особливо припали до 
вподоби. 

Ліцеїсти з Луганщини вибороли «срібло» 
Всеукраїнського турніру-меморіалу у Львові

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

СПОРТ І ЗВИТЯГА. Всеукра-
їнський турнір-меморіал з волей-
болу пам’яті Героя України Усти-
ма Голоднюка серед ліцеїстів вій-
ськових ліцеїв та ліцеїв з посиле-
ною військово-фізичною підго-
товкою проводили у Львівсько-
му ліцеї імені Героїв Крут. Він зі-
брав учасників з Києва, Львова, 
Рівненщини, Тернопільщини та 
Волині.

«Раді вітати на Львівщині  
команди з інших областей, зокре-
ма Луганщини, співпраця з якою 
в різних напрямах відбувається 
вже чотири роки. Наголошу, що 
спорт — це напрям, який найбіль-
ше об’єднує і згуртовує людей», 
— зазначив у вітальному слові 
голова Львівської обласної ради 
Олександр Ганущин.

Команда Луганського облас-
ного ліцею з посиленою вій-
ськово-фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус імені геро-

їв Молодої гвардії» виборола 
друге місце, обігнавши вольову  
команду Київського військово-
го ліцею ім. Івана Богуна. А пе-
ремогла команда Волинсько-
го обласного ліцею з посиле-

ною військово-фізичною підго-
товкою.

Як відомо, Устим Голоднюк 
в 2008—2011 роках навчався 
у Львівському ліцеї імені Геро-
їв Крут. Цього року тут започат-

ковано турнір-меморіал з ігрових 
видів спорту. Організатори вва-
жають, що саме командна бо-
ротьба і дух змагання допомо-
жуть налагодити побратимські 
зв’язки ліцеїстів з усієї України.

Картини таджицького новатора побачили 
вінничани

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У Вінницькому 
обласному художньому музеї 
відкрито персональну виставку 
художника з Таджикистану За-
кіра Сабірова, відомого новатор-
ськими підходами в живопису. Її 
організовано у контексті ІV Між-
народного мистецького пленеру 
«Кращий художник/Thebestartist 
2020» та проєкту «Мистецтво 
єднає країни». Ініціатор прове-
дення виставки — народний ху-

дожник вінничанин Володимир 
Козюк.

В експозиції — понад два де-
сятка картин митця. Вони відо-
бражають мистецькі течії нурво-
ризм і танфоризм та пов’язані од-
нією філософською тематикою 
«Нові ріки». Перша теорія озна-
чає промінь і представляє осо-
бливе бачення навколишньої 
дійсності як форму заперечення 
фіксованого плану в зображенні. 
Друга розкриває існування світу 
в непомітних деталях і дає змогу 
через іронію, гротеск та інші спо-

соби відображати внутрішній світ 
людини, предметів, переломле-
них у тканині. Праці митця демон-
стрували на виставках в Алжирі, 
Іспанії, Італії, Індії, Китаї.

«Мені дуже приємно підтриму-
вати ініціативи, які народжують-
ся і впроваджують у Вінниці  й да-
ють змогу людям мати наповне-
не культурне життя. Знайомство 
з відомими світовими майстрами, 
особливо з тими, хто винайшов 
власні стилі у мистецтві, дуже ці-
каве. Для нас важливо, що Закір 
Сабіров брав участь у мистецьких 

пленерах на Вінниччині, залишив-
ши свої враження на полотнах», 
— зазначив голова облдержадмі-
ністрації Владислав Скальський.

Відкриттям виставки таджиць-
кого живописця-новатора на Він-
ниччині розпочинається ІV Між-
народний мистецький пленер 
«Кращий художник/Thebestartist 
2020», мета якого — популяриза-
ція області. За роки його прове-
дення область відвідали й зобра-
жували на полотнах її мальов-
ничі куточки художники з понад  
20 країн.

У спорті завжди перемагає дружба, хоч нагороди мають різний колір
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На марці зображено логотип Миколаєва

До експонатів виставки «Рукою, яка не тремтить» іноді 
хочеться доторкнутися 
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