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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:
«Вибірково має бути 

перевірено щонайменше 
п’ять навчальних закладів    

у кожній з областей. 
Особливо слід звернути 

увагу на школи, 
розташовані 
у віддалених 

районах».

Шахтарі «Надії» 
отримають зароблене

ПОГАШЕННЯ БОРГІВ. 5 мільйонів гривень на виплату боргів із 
зарплати перерахувало ПАТ «Центренерго» для ПрАТ «Шахта «На-
дія». Міністерство енергетики звернулося до Центренерго з пропози-
цією надати авансовий платіж на цю суму за вугільну продукцію шах-
ти. Кошти вже надійшли на рахунки підприємства. Їх буде спрямовано 
на виплату зарплати гірникам. Окрім цього, 31 серпня, за зверненням 
Міненерго, ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА» перерахувало шахті «Надія» 
3,7 мільйона гривень також на виплату заробітної плати.

«Міністерство вживає всіх можливих заходів для забезпечення ви-
плати заробітної плати гірникам «Надії». Ми аналізуємо варіанти, як 
далі функціонуватиме підприємство і найближчим часом представи-
мо план дій. А тих, хто довів підприємство до такого скрутного стану, 
має бути покарано», — цитує пресслужба відомства слова в.о. міні-
стра енергетики Ольги Буславець.

Міністерство також звернулося до Прем’єр-міністра Дениса Шмига-
ля надати 51 мільйон гривень із резервного фонду для погашення за-
боргованості. 

1,3 млрд грн
становили в червні — серпні 

надходження від продажу об’єктів 
малої приватизації. Улітку Фонд 

держмайна провів 142 успішні аукціони   

ФІНАНСОВИЙ ЧИННИК. Експерти впевнені, що трудові 
мігранти, які опинилися вдома з настанням карантину, 
повертатимуться в Європу на заробітки

ЄС чекає на другу хвилю 
трударів з України

Прем’єр-міністр про вимогу перевірити заклади освіти  
в областях на дотримання протиепідемічних правил
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КРИМСЬКІ РЕАЛІЇ

Експерти застерігають, що  
законопроєкт 3656 не може 
забезпечити виконання тих 
завдань, для яких його було 
ініційовано 

НОРМОТВОРЧІСТЬ

Біженці з півострова відзначили 
День захисту прав української 
громади Криму, яка є однією 
з найбільш дискримінованих 
спільнот окупованого регіону 
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Харківщина опинилася у вогняному пеклі 
САМОЗАГОРЯННЯ ЧИ ПІДПАЛ? Другого вересня у Дворічанському, Шевченківському  
та Чугуївському районах Харківщини виникли лісові пожежі,  вогнем знищено село

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Масштабній пожежі на тери-
торії Дворічанського ліс-

ництва між населеними пункта-
ми Горобівка й Гряниківка пе-

редували загоряння сухої тра-
ви, очерету, сміття в 40 місцях 
області та чотири пожежі в об-
ласному центрі. Протягом до-
би першого дня вересня підроз-
діли Служби порятунку лікві-
дували пожежі на 11 гектарах 

екосистем, спричинені недбаль-
ством людей та їхнім легковаж-
ним ставленням до пересторог 
рятувальників.

Але справжній грім серед яс-
ного неба грянув у Дворічан-
ському районі, де вогняна сти-

хія охопила близько 500 гекта-
рів лісу. За попередніми версі-
ями, спричинити пожежі могло 
загоряння смітника, полум’я з 
якого через сильні пориви ві-
тру перекинулося на лісові на-
садження. Проте правоохорон-

ці не відкидають і можливий 
підпал. Спекотна й вітряна по-
года спричинила сильну верхо-
ву пожежу на 100 гектарах лі-
су та загоряння житло-
вих будинків у навколиш-
ніх селах.
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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 №20203285589)

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 (нафта, газ природний, газ, роз-

чинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бута-
ни — корисні копалини загальнодержавного значення) Північно-Коробоч-
кинського родовища.

Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — підготовлена до споживання нафта, газ природний, газ, роз-
чинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани 
— корисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр 
здійснюватиме структурний підрозділ АТ «Укргазвидобування» — філія ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування».

Північно-Коробочкинське родовище — існуючий об’єкт, розташований 
на території Чугуївського району Харківської області. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 6,38 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Пів-
нічно-Коробочкинського родовища обліковують на Державному балансі ко-
рисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробка 
родовища здійснюється у відповідності до Правил розробки родовищ. При 
розробці родовища  передбачено пошук та розвідку нових покладів вугле-
воднів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним при-
водом.

Технічна альтернатива 2. Альтернативним технологічним варіантом про-
вадження планованої діяльності з видобування вуглеводнів є буріння сверд-
ловин з використанням верстату з електричним приводом.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде продовження дії 

спеціального дозволу №5253 від 21.12.2010 року на користування надрами 
з метою видобування (нафта, газ природний, газ, розчинений у нафті, кон-
денсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини 
загальнодержавного значення)  Північно-Коробочкинського родовища, що 
видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електро-
нному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 241 аркуші. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

ГПУ «Шебелинкагазвидобування», Харківська область, Балаклійский ра-
йон, смт Донець, вул. Стадіонна, 9, контактна особа Ментух Іван Олегович, 
тел.: +380574992678, Чугуївська районна рада Харківської області, м. Чугуїв, 
вул. Карла Лібкнехта, буд. 29.

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення 

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

діяльності №20203285590)

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
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-про-

мислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (про-
мислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) площі Роз-
долівсько-Успенівська-1.

Розвідка покладів вуглеводнів, у тому числі дослідно-промислова роз-
робка родовища з метою геолого-економічної оцінки та затвердження запа-
сів вуглеводнів ДКЗ України з подальшим видобуванням (промислова роз-
робка родовищ). Метод розробки родовища — на виснаження, режим — 
газовий. Кінцева продукція — підготовлена до споживання нафта, природ-
ний газ, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний під-
розділ — ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Площа Роздолівсько-Успенівська-1 розташована в Близнюківському ра-
йоні Харківської та Павлоградському районі Дніпропетровської областей.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 271,15 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

Технічна альтернатива 1. В разі відкриття, розробка родовища буде здій-
снюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння свердло-
вин може здійснюватись верстатом з електричним приводом, але у зв’язку 
із значною віддаленістю від електромережі, відповідної потужності, вико-
ристання верстата із електричним приводом обмежено.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

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

звіл № 5028 від 19.08.2019 року на користування надрами з метою геоло-
гічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промисло-
ва розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промис-
лова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Роздолівсько-
Успенівської-1 площі, що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електро-
нному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 210 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіонна, 9, 
контактна особа Ментух Іван Олегович, тел.: +380574992678.
Близнюківська районна рада Харківської обл., смт Близнюки, вул. Неза-

лежності, будинок 39, Павлоградська районна рада Дніпропетровської обл., 
м. Павлоград, вул. Центральна, 98.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Ксаверівська сільська рада повідомляє про оприлюднення звітів 

про стратегічну екологічну оцінку проектів документів державного 
планування — Генеральних планів з планами зонування території сіл 
Ксаверівка та Ксаверівка Друга Ксаверівської сільської ради Василь-
ківського району Київської області, початок процедури їх розгляду та 
врахування зауважень і пропозицій  громадськості

Генеральний план населеного пункту — це містобудівна докумен-
тація, що визначає принципові вирішення довгострокового розвитку, 
планування, забудови та іншого використання території населеного 
пункту.

Виконання проектних рішень Генеральних планів та планів зону-
вання територій населених пунктів не передбачає транскордонного 
впливу, транскордонні консультації не проводитимуться.

Замовником розробки містобудівної документації є Ксаверівська 
сільська рада Васильківського району Київської області.

Розробником містобудівної документації та стратегічної екологічної 
оцінки  є ТОВ «АЛЬФА ГАРАНТ ЛЛС».

Рішення про затвердження документів державного планування —  
Генеральних планів з планами зонування території сіл Ксаверівка та 
Ксаверівка Друга Ксаверівської сільської ради прийматиме Ксаверів-
ська сільська рада.

Ознайомитись зі звітами про СЕО та проектами документів держав-
ного планування — Генеральних планів з планами зонування тери-
торії сіл Ксаверівка та Ксаверівка Друга Ксаверівської сільської ради 
можна у приміщенні Ксаверівської сільської ради та в мережі інтер-
нет: http://ksaverivka.rada.org.ua/

Зауваження та пропозиції до проектів документів державного пла-
нування — Генеральних планів з планами зонування території сіл Кса-
верівка та Ксаверівка Друга Васильківського району Київської області 
та обсягів виконання СЕО надаються до Ксаверівської сільської ради у 
письмовому вигляді поштою або особисто в робочий час за адресою: 
08660, Київська область, Васильківський район, с. Ксаверівка, Цен-
тральний майдан, 2 та на електронну адресу: ksaverovka.sr@gmail.com.

Зауваження та пропозиції громадськості  щодо бажаних змін у про-
ектах  Генеральних планів з планами зонування території населених 
пунктів і повноти проведення СЕО надаються в процесі громадського 
обговорення протягом 30 днів з дня оприлюднення зазначених проек-
тів та звітів про  СЕО, а саме:

з 5 вересня по 4 жовтня 2020 року включно.
Зауваження та пропозиції надані за межами вказаного періоду не 

приймаються та не розглядаються.
Громадські слухання в процесі громадського обговорення з пре-

зентацією матеріалів проектів та звітів про СЕО відбудуться у примі-
щенні Ксаверівської сільської ради 2 жовтня  2020 року о 10:00.

Відповідальна особа за розгляд зауважень: 
Скорук Григорій Степанович, тел: 04571 79449.

Розцінки вартості одиниці ефірного часу
на цифровому телевізійному каналі «2+2» 

для розміщення матеріалів передвиборної агітації 
під час виборчого процесу місцевих виборів  

25 жовтня 2020 року

Проміжок часу Вартість розміщення 1 секунди  
(грн., без ПДВ)

06:00 – 11:00 60
11:00 – 17:00 150
17:00 – 20:00 200
20:00 - 23:00 305
23:00 – 02:00 105

Проміжки часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

можуть бути змінені у зв’язку зі змінами законодавства України або 

сітки мовлення телевізійного каналу «2+2».

Розцінки вартості одиниці ефірного часу
на супутниковому телевізійному каналі «2+2» 

для розміщення матеріалів передвиборної агітації 
під час виборчого процесу місцевих виборів  

25 жовтня 2020 року

Проміжок часу Вартість розміщення 1 секунди  
(грн., без ПДВ)

06:00 – 11:00 60
11:00 – 17:00 150
17:00 – 20:00 200
20:00 – 23:00 305
23:00 – 02:00 105

Проміжки часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

можуть бути змінені у зв’язку зі змінами законодавства України або 

сітки мовлення телевізійного каналу «2+2».

Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу 

Швецова О. С. викликає спадкоємців померлого 07 березня 2020 ро-

ку гр. Карпуша Анатолія Петровича. (Звертатись до 07.10.2020 року 

за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 

буд. 51, тел. 0958745195). Після 07.10.2020 року буде видане свідо-

цтво про право на спадщину спадкоємцям, які її прийняли.
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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 №20203285591)

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
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-про-

мислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (про-
мислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) площі Роз-
долівсько-Успенівська-2.

Розвідка покладів вуглеводнів, у тому числі дослідно-промислова роз-
робка родовища з метою геолого-економічної оцінки та затвердження запа-
сів вуглеводнів ДКЗ України з подальшим видобуванням (промислова роз-
робка родовищ). Метод розробки родовища — на виснаження, режим — 
газовий. Кінцева продукція — підготовлена до споживання нафта, природ-
ний газ, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний під-
розділ — ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Площа Роздолівсько-Успенівська-2 розташована в Близнюківському ра-
йоні Харківської та Петропавлівському районі Дніпропетровської областей.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 296,41 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

Технічна альтернатива 1. В разі відкриття, розробка родовища буде здій-
снюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння свердло-
вин може здійснюватись верстатом з електричним приводом, але у зв’язку 
із значною віддаленістю від електромережі, відповідної потужності, вико-
ристання верстата із електричним приводом обмежено.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

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

звіл № 5029 від 19.08.2019 року на користування надрами з метою геоло-
гічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промисло-
ва розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промис-
лова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Роздолівсько-
Успенівської-2 площі, що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електрон-
ному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 214 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28,

контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.
Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіонна, 9, 
контактна особа Ментух Іван Олегович, тел.: +380574992678.
Близнюківська районна рада Харківської обл., смт Близнюки, вул. Не-

залежності, будинок 39, Петропавлівська районна рада Дніпропетровської 
обл., смт Петропавлівка, вул. Героїв України, 62.

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення 

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

діяльності №20203285582)

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

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

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

фта, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини 
загальнодержавного значення) Розумівського родовища.

Метод розробки родовища — на виснаження. Кінцева продукція — під-
готовлений до споживання газ природний, конденсат, нафта, супутні компо-
ненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного 
значення. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ АТ 
«Укргазвидобування» — філія ГПУ «Полтавагазвидобування».

Розумівське родовище — існуючий об’єкт, розташований в Зачепилів-
ському районі Харківської області та Машівському і Карлівському районах 
Полтавської області.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 23,00 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Ро-
зумівського родовища обліковують на Державному балансі корисних копа-
лин України; наявні документи дозвільного характеру, розробка родовища 
здійснюється у відповідності до Правил розробки родовищ. При розробці 
родовища  передбачено пошук та розвідку нових покладів вуглеводнів. Бу-
ріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Альтернативним технологічним варіантом про-
вадження планованої діяльності з видобування вуглеводнів є буріння сверд-
ловин з використанням верстату з електричним приводом.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде продовження дії 

спеціального дозволу №2493 від 20.06.2001 року на користування надрами 
з метою видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, нафта, супут-
ні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загально-
державного значення) Розумівського родовища, що видає Державна служ-
ба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електрон-
ному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 240 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28,

контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.
Філія ГПУ «Полтавагазвидобування»,  м. Полтава, вул. Європейська, 173, 

контактна особа Кікоть Сергій Іванович, тел.: +380504045595.
Зачепилівська районна рада Харківської області, сел. Зачепилівка, вул. 

Центральна, буд. 49.
Машівська районна рада Полтавської області, смт Машівка, вул. Неза-

лежності, буд. 113.
Карлівська районна рада Полтавської області, м. Карлівка, вул. Полтав-

ський шлях, буд. 85

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення 

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

діяльності №20203285592)

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

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

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

чинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, ге-
лій — корисні копалини загальнодержавного значення) Скворцівського ро-
довища.

Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. 
Кінцева продукція — газ природний, нафта, газ, розчинений у нафті, кон-

денсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій — корисні копали-
ни загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр здійснюватиме 
структурний підрозділ АТ «Укргазвидобування» — філія ГПУ «Шебелинка-
газвидобування».

Скворцівське родовище — існуючий об’єкт, розташований на території 
Богодухівського та Валківського районів районів Харківської області. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 125 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Скворцівського родовища обліковують на Державному балансі корисних 
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробка родо-
вища здійснюється у відповідності до Правил розробки родовищ. При роз-
робці родовища  передбачено пошук та розвідку нових покладів вуглевод-
нів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приво-
дом.

Технічна альтернатива 2. Альтернативним технологічним варіантом про-
вадження планованої діяльності з видобування вуглеводнів є буріння сверд-
ловин з використанням верстату з електричним приводом.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде продовження дії 

спеціального дозволу №2653 від 01.03.2002 року на користування надрами 
з метою видобування вуглеводнів газ природний, конденсат, супутні компо-
ненти: етан, пропан, бутани, гелій — корисні копалини загальнодержавно-
го значення) Скворцівського родовища, що видає Державна служба геоло-
гії та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електрон-
ному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

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

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28,

контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.
ГПУ «Шебелинкагазвидобування», Харківська область, Балаклійский ра-

йон, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9, контактна особа Ментух Іван Олегович, 
тел.: +380574992678.

Богодухівська районна рада Харківської області, м. Богодухів, площа Свя-
то-Духівська, буд. 2.

Валківська районна рада Харківської області, м. Валки, вул. Харківська, 
буд. 16.
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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 №20203285577)

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
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-про-

мислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (про-
мислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Ясенської 
площі.

Розвідка покладів вуглеводнів, у тому числі дослідно-промислова роз-
робка родовища з метою геолого-економічної оцінки та затвердження запа-
сів вуглеводнів ДКЗ України з подальшим видобуванням (промислова роз-
робка родовищ). Метод розробки родовища — на виснаження, режим — 
газовий. Кінцева продукція — підготовлена до споживання нафта, природ-
ний газ, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний під-
розділ — ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Ясенська площа розташована на території Рожнятівського району Івано-
Франківської області.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 35,36 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного 
характеру. В разі відкриття, розробка родовища буде здійснюватись у відпо-
відності до Правил розробки родовищ. При розробці родовища передбачено 
пошук та розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійсню-
ватиметься верстатом з дизельним приводом наявної потужності.

Технічна альтернатива 2. Буріння свердловин може здійснюватись вер-
статом з електричним приводом.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

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

звіл № 5024 від 19.08.2019 року на користування надрами з метою геоло-
гічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промисло-
ва розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промисло-
ва розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Ясенської площі, 
що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електрон-
ному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 198 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

Філія ГПУ «Львівгазвидобування»,  м. Львів, вул. Рубчака, 27, контактна 
особа Андреїшин Петро Михайлович, тел. 0322343127.

Рожнятівська районна рада, Івано-Франківська обл., смт Рожнятів,  
вул. Шкільна, 1.

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення 

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

діяльності №20203285576)

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
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-про-

мислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (про-
мислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Болехів-
сько-Смолянської площі.

Розвідка покладів вуглеводнів, у тому числі дослідно-промислова роз-
робка родовища з метою геолого-економічної оцінки та затвердження запа-
сів вуглеводнів ДКЗ України з подальшим видобуванням (промислова роз-
робка родовищ). Метод розробки родовища — на виснаження, режим — 
газовий. Кінцева продукція — підготовлена до споживання нафта, природ-
ний газ, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний під-
розділ — ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Болехівсько-Смолянська площа розташована на території Долинського 
району Івано-Франківської області.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 10,39 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні та дослід-
но-промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. В разі відкриття, розробка родовища буде здій-
снюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння свердло-
вин може здійснюватись верстатом з електричним приводом, але у зв’язку 
із значною віддаленістю від електромережі, відповідної потужності, вико-
ристання верстата із електричним приводом обмежено.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

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

звіл № 5025 від 19.08.2019 року на користування надрами з метою геоло-
гічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промисло-
ва розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промисло-
ва розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Болехівсько-Смо-
лянської площі, що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електрон-
ному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 200 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

Філія ГПУ «Львівгазвидобування»,  м. Львів, вул. Рубчака, 27, контактна 
особа Андреїшин Петро Михайлович, тел. 0322343127.

Долинська районна рада Івано-Франківської обл., м. Долина, просп. Не-
залежності, 5.

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення 

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

діяльності №20203285578)

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

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

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

чинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення) Бухтівецької ділянки Битків-
Бабчинського родовища.

Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце-
ва продукція — підготовлений до споживання газ природний, нафта, газ, 
розчинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани 
— корисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр 
здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» 
АТ «Укргазвидобування».

Бухтівецька ділянка Битків-Бабчинського родовища розташована (в ад-
міністративному відношенні) на території Надвірнянського району Івано-
Франківської області.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 24,85 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин щодо 
Бухтівецької ділянки Битків-Бабчинського родовища обліковують на Дер-
жавному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільно-
го характеру, розробка родовища здійснюється у відповідності до Правил 
розробки родовищ. При розробці родовища  передбачено пошук та розвід-
ку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься вер-
статом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Альтернативним технологічним варіантом про-
вадження планованої діяльності з видобування вуглеводнів є буріння сверд-
ловин з використанням верстату з електричним приводом.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої   діяльності буде продовження дії 

спеціального дозволу № 4805 від 05.12.2008 року на користування надра-
ми з метою видобування вуглеводнів (газ природний, нафта, газ, розчине-
ний у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні 
копалини загальнодержавного значення) Бухтівецької ділянки Битків-Баб-
чинського родовища, що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електрон-
ному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 253 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

Філія ГПУ «Львівгазвидобування»,  м. Львів, вул. Рубчака, 27, контактна 
особа Андреїшин Петро Михайлович, тел. 0322343127.

Надвірнянська районна рада Івано-Франківської області, м. Надвірна, 
майдан Т. Шевченка, буд. 33.
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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 №20203285580)

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

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

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

чинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — 
корисні копалини загальнодержавного значення) Веснянського родовища.

Метод розробки родовища — на виснаження. Кінцева продукція — під-
готовлений до споживання газ природний, нафта, газ, розчинений у на-
фті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копа-
лини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр здійснювати-
ме структурний підрозділ АТ «Укргазвидобування» — філія ГПУ «Полтава-
газвидобування».

Веснянське родовище — існуючий об’єкт, розташований в Карлівському 
районі Полтавської області.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 13,25 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Вес-
нянського родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин 
України; наявні документи дозвільного характеру, розробка родовища здій-
снюється у відповідності до Правил розробки родовищ. При розробці родо-
вища  передбачено пошук та розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння 
свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Альтернативним технологічним варіантом про-
вадження планованої діяльності з видобування вуглеводнів є буріння сверд-
ловин з використанням верстату з електричним приводом.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде продовження дії 

спеціального дозволу № 5413 від 31.10.2011 року на користування надрами 
з метою видобування вуглеводнів (газ природний, нафта, газ, розчинений у 
нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні ко-
палини загальнодержавного значення) Веснянського родовища, що видає 
Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електрон-
ному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківсько-
го, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

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

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

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

Карлівська районна рада Полтавської області, м. Карлівка, вул. Полтав-
ський шлях, буд. 85.

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення 

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

діяльності №20205225845)

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
Отримання бланку спеціального дозволу на розширення меж спеціально-

го дозволу №5412 від 31.10.2011 р на користування надрами з метою про-
довження видобування вуглеводнів Горобцівсько-Відрадненського родови-
ща (газ природний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бу-
тан — корисні копалини загальнодержавного значення).

Метод розробки родовища — на виснаження. Кінцева продукція — підго-
товлений до споживання газ природний, конденсат, супутні компоненти: ге-
лій, етан, пропан, бутан — корисні копалини загальнодержавного значення. 
Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ АТ «Укргазви-
добування» — філія ГПУ «Полтавагазвидобування».

Горобцівсько-Відрадненське родовище — існуючий об’єкт, розташова-
ний на території Полтавського, Решитилівського, Новосанжарського райо-
нів Полтавської області України.

Територіальні альтернативи (об’єкт існуючий, площа існуючої ділянки 
надр — 40,7 км2; запропоновані зміни ділянки надр — площа 59,16 км2, ро-
довище знаходиться в промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Го-
робцівсько-Відрадненського родовища обліковують на Державному ба-
лансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, 
розробка родовища здійснюється у відповідності до Правил розробки ро-
довищ. При розробці родовища  передбачено пошук та розвідку нових по-
кладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з ди-
зельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Альтернативним технологічним варіантом про-
вадження планованої діяльності з видобування вуглеводнів є буріння сверд-
ловин з використанням верстату з електричним приводом.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде розширення меж 

існуючої ділянки надр спеціального дозволу №5412 від 31.10.2011 року на 
користування надрами з метою продовження видобування вуглеводнів (газ 
природний, конденсат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — 
корисні копалини загальнодержавного значення) Горобцівсько-Відраднен-
ського родовища, що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електрон-
ному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

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

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

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

Полтавська районна рада Полтавської області, м. Полтава, вул. Шевчен-
ка, буд. 5.

Решетилівська районна рада Полтавської області, смт Решетилівка, вул. 
Леніна, буд. 17.

Новосанжарська районна рада Полтавської області, смт Нові Санжари, 
вул. Жовтнева, буд. 23.

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення 

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

діяльності №20203285579)

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
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-про-

мислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти 
і газу (промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) 
Гошівської площі.

Розвідка покладів вуглеводнів, у тому числі дослідно-промислова роз-
робка родовища з метою геолого-економічної оцінки та затвердження запа-
сів вуглеводнів ДКЗ України з подальшим видобуванням (промислова роз-
робка родовищ). Метод розробки родовища — на виснаження, режим — 
газовий. Кінцева продукція — підготовлена до споживання нафта, природ-
ний газ, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний під-
розділ — ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Гошівська площа розташована на території міста Болехів та Долинського 
району Івано-Франківської області.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 49,01 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного 
характеру. В разі відкриття, розробка родовища буде здійснюватись у відпо-
відності до Правил розробки родовищ. При розробці родовища передбачено 
пошук та розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійсню-
ватиметься верстатом з дизельним приводом наявної потужності.

Технічна альтернатива 2. Альтернативним технологічним варіантом про-
вадження планованої діяльності з видобування вуглеводнів є буріння сверд-
ловин з використанням верстату з електричним приводом.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

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

звіл № 5026 від 19.08.2019 року на користування надрами з метою геоло-
гічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промисло-
ва розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промисло-
ва розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Гошівської площі, 
що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електрон-
ному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 202 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

Філія ГПУ «Львівгазвидобування»,  м. Львів, вул. Рубчака, 27, контактна 
особа Андреїшин Петро Михайлович, тел. 0322343127.

Долинська районна рада Івано-Франківської обл., м. Долина, просп. Не-
залежності, 5.



4 вересня 2020 року, п’ятниця, № 171 www.ukurier.gov.ua 13

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 №20203285584)

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

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

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

рисні копалини загальнодержавного значення) Левенцівського родовища.
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. 
Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природний, кон-

денсат.
Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ АТ «Укргаз-

видобування» — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування».
Левенцівське родовище — існуючий об’єкт, розташований на території 

Юр’ївського, Новомосковського районів Дніпропетровської області. 
Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-

лянки надр 14,3 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).
Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Ле-

венцівського родовища обліковують на Державному балансі корисних ко-
палин України; наявні документи дозвільного характеру, розробка родови-
ща здійснюється у відповідності до Правил розробки родовищ. При розроб-
ці родовища  передбачено пошук та розвідку нових покладів вуглеводнів. 
Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Альтернативним технологічним варіантом про-
вадження планованої діяльності з видобування вуглеводнів є буріння сверд-
ловин з використанням верстату з електричним приводом.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде продовження дії 

спеціального дозволу №2273 від 12.10.2000 року на користування надрами 
з метою видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат — корисні ко-
палини загальнодержавного значення) Левенцівського родовища, що видає 
Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електро-
нному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 225 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

ГПУ «Шебелинкагазвидобування», Харківська область, Балаклійский ра-
йон, смт Донець, вул. Стадіонна, 9, контактна особа Ментух Іван Олегович, 
тел.: +380574992678.

Юр’ївська районна рада Дніпропетровської області,  смт Юр’ївка, вул. Ле-
ніна, буд. 67.

Новомосковська районна рада Дніпропетровської області, м. Новомос-
ковськ, вул. Шевченка, буд. 7.

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення 

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

діяльності №20203285581)

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

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

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

путні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загаль-
нодержавного значення) Комишнянського родовища.

Метод розробки родовища — на виснаження. Кінцева продукція — підго-
товлений до споживання газ природний, конденсат, супутні компоненти: ге-
лій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного значен-
ня. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ АТ «Укр-
газвидобування» — філія ГПУ «Полтавагазвидобування».

Комишнянське родовище — існуючий об’єкт, розташований в Миргород-
ському районі Полтавської області.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 121 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Ко-
мишнянського родовища обліковують на Державному балансі корисних ко-
палин України; наявні документи дозвільного характеру, розробка родови-
ща здійснюється у відповідності до Правил розробки родовищ. При розроб-
ці родовища  передбачено пошук та розвідку нових покладів вуглеводнів. 
Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Альтернативним технологічним варіантом про-
вадження планованої діяльності з видобування вуглеводнів є буріння сверд-
ловин з використанням верстату з електричним приводом.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде продовження дії 

спеціального дозволу №5411 від 31.10.2011 року на користування надрами 
з метою видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні ком-
поненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержав-
ного значення) Комишнянського родовища, що видає Державна служба ге-
ології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електро-
нному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 237 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

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

Миргородська районна рада Полтавської області, м. Миргород, вул. Го-
голя, буд. 120.

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення  

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

діяльності №20203285583)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголо-
шення, з метою виявлення, збору та врахування зауважень і пропозицій гро-
мадськості щодо планованої діяльності. 

1. Планована діяльність
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-про-

мислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (про-
мислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Кохівської 
площі.

Розвідка покладів вуглеводнів, у тому числі дослідно-промислова роз-
робка родовища з метою геолого-економічної оцінки та затвердження запа-
сів вуглеводнів ДКЗ України з подальшим видобуванням (промислова роз-
робка родовищ). Метод розробки родовища — на виснаження, режим — 
газовий. Кінцева продукція — підготовлена до споживання нафта, природ-
ний газ, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний під-
розділ — ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Кохівська площа розташована в Павлоградському, Петропавлівському та 
Юр’ївському районах Дніпропетровської області та Близнюківському райо-
ні Харківської області.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 346,18 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

Технічна альтернатива 1. В разі відкриття, розробка родовища буде здій-
снюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння свердло-
вин може здійснюватись верстатом з електричним приводом, але, у зв’язку 
із значною віддаленістю від електромережі, відповідної потужності, вико-
ристання верстата із електричним приводом обмежено.

Технологічна альтернатива 2. Не розглядається.
Альтернативним технологічним варіантом провадження планованої ді-

яльності з видобування вуглеводнів є буріння свердловин з використанням 
верстату з електричним приводом.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

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

звіл № 5027 від 19.09.2019 року на користування надрами з метою геоло-
гічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промисло-
ва розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промисло-
ва розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Кохівської площі, 
що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електро-
нному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 219 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіонна, 9, 
контактна особа Ментух Іван Олегович, тел.: +380574992678.
Близнюківська районна рада Харківської обл., смт Близнюки, вул. Неза-

лежності, будинок 39, Павлоградська районна рада Дніпропетровської обл., 
м. Павлоград, вул. Центральна, 98, Петропавлівська районна рада Дніпропе-
тровської обл., смт Петропавлівка, вул. Героїв України, 62, Юр’ївська район-
на рада Дніпропетровської обл.,  смт Юр’ївка, вул. Центральна, 67.
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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 №20203285585)

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

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

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

путні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій — корисні копалини загаль-
нодержавного значення) Максальського родовища.

Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — газ природний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, 
бутани, гелій — корисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на 
ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ АТ «Укргазвидобування» 
— філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування».

Максальське родовище — існуючий об’єкт, розташований на території  
Ізюмського та Шевченківського районів Харківської області. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 124,8 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Мак-
сальського родовища обліковують на Державному балансі корисних копа-
лин України; наявні документи дозвільного характеру, розробка родовища 
здійснюється у відповідності до Правил розробки родовищ. При розробці 
родовища  передбачено пошук та розвідку нових покладів вуглеводнів. Бу-
ріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Альтернативним технологічним варіантом про-
вадження планованої діяльності з видобування вуглеводнів є буріння сверд-
ловин з використанням верстату з електричним приводом.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде продовження дії 

спеціального дозволу №2594 від 23.11.2001 року на користування надрами 
з метою видобування вуглеводнів газ природний, конденсат, супутні компо-
ненти: етан, пропан, бутани, гелій — корисні копалини загальнодержавно-
го значення) Максальського родовища, що видає Державна служба геоло-
гії та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електрон-
ному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 225 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

«ГПУ «Шебелинкагазвидобування», Харківська область, Балаклійский 
район, смт Донець, вул. Стадіонна, 9, контактна особа Ментух Іван Олего-
вич, тел.: +380574992678.

Ізюмська районна рада Харківської області, м. Ізюм, площа Центральна, 
буд. 1.

Шевченківська районна рада Харківської області, смт Шевченкове, вул. 
Лермонтова, буд. 2.

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення 

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

діяльності №20203285587)

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
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-про-

мислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (про-
мислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Орільсько-
Брусівської площі.

Розвідка покладів вуглеводнів, у тому числі дослідно-промислова роз-
робка родовища з метою геолого-економічної оцінки та затвердження запа-
сів вуглеводнів ДКЗ України з подальшим видобуванням (промислова роз-
робка родовищ). Метод розробки родовища — на виснаження, режим — 
газовий. Кінцева продукція — підготовлена до споживання нафта, природ-
ний газ, конденсат. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний під-
розділ — ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Орільсько-Брусівська площа розташована в Юр’ївському, Новомосков-
ському районах Дніпропетровської області та Сахновщинському районі Хар-
ківської області.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 234,61 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного 
характеру. В разі відкриття покладів вуглеводнів, розробка родовища буде 
здійснюватися у відповідності до Правил розробки родовищ. При розробці 
родовища  передбачено пошук та розвідку нових покладів вуглеводнів. Бу-
ріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом на-
явної потужності.

Технічна альтернатива 2. Альтернативним технологічним варіантом про-
вадження планованої діяльності з видобування вуглеводнів є буріння сверд-
ловин з використанням верстату з електричним приводом.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

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

звіл № 5030 від 19.08.2019 року на користування надрами з метою геоло-
гічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промисло-
ва розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промисло-
ва розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Орільсько-Брусів-
ської площі, що видає Державна служба геології та надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електрон-
ному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 216 аркушах. 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р.:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування», смт Донець, вул. Стадіонна, 9, 
контактна особа Ментух Іван Олегович, тел.: +380574992678.
Юр’ївська районна рада Дніпропетровської обл.,  смт. Юр’ївка, вул. Цен-

тральна, 67.
Новомосковська районна рада Дніпропетровської обл., м. Новомос-

ковськ, вул. Шевченка, 7, Сахновщинська районна рада Харківської обл., 
смт Сахновщина, вул. Шмідта, 10,

ОГОЛОШЕННЯ 
 про початок громадського обговорення 

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

діяльності №20203285588)

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, нафта, газ, розчинений у нафті, супутні компо-
ненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного 
значення) Перещепинського родовища.

Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — підготовлений до споживання газ природний, конденсат, на-
фта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бу-
тани — корисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці 
надр здійснюватиме структурний підрозділ АТ «Укргазвидобування» — фі-
лія ГПУ «Шебелинкагазвидобування».

Перещепинське родовище — існуючий об’єкт, розташований на території 
Новомосковського і Магдалинівського районів Дніпропетровської області. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 9,80 км2; родовище знаходиться в промисловій розробці).

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Пе-
рещепинського родовища обліковують на Державному балансі корисних 
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробка родо-
вища здійснюється у відповідності до Правил розробки родовищ. При роз-
робці родовища  передбачено пошук та розвідку нових покладів вуглевод-
нів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приво-
дом.

Технічна альтернатива 2. Альтернативним технологічним варіантом про-
вадження планованої діяльності з видобування вуглеводнів є буріння сверд-
ловин з використанням верстату з електричним приводом.

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

говорення 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-

мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
4. Процедура ухвалення рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Рішенням про провадження планованої діяльності буде продовження дії 

спеціального дозволу №3341 від 13.07.2004 року на користування надрами 
з метою видобування вуглеводнів (підготовлений до споживання газ при-
родний, конденсат, нафта, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: 
гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавного зна-
чення) Перещепинського родовища, що видає Державна служба геології та 
надр України.

5. Строки, тривалість і порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

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

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

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в 
межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з ме-
тою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби 
(COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у 
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електро-
нному вигляді).

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 

орган, до якого надають зауваження та пропозиції, та строки надання зау-
важень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40
Зауваження та пропозиції приймають протягом усього строку громад-

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

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

даткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щодня, крім вихідних з 
10.09.2020 р:

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 
26/28, контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894.

ГПУ «Шебелинкагазвидобування», Харківська область, Балаклійский ра-
йон, смт Донець, вул. Стадіонна, 9, контактна особа Ментух Іван Олегович, 
тел.: +380574992678.

Новомосковська районна рада Дніпропетровської області, м. Новомос-
ковськ, вул. Шевченка, буд. 7.

Магдалинівська районна рада Дніпропетровської області, смт Магдали-
нівка, вул. Радянська, буд. 46.
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оголошення

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

                                                                                            

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

(автоматично генерується програмними  
засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом господарювання)

                     20204245708                    
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Ціль планованої діяльності — будівництво лінії розливу PET-8 шля-

хом проведення технічного переоснащення існуючої лінії РЕТ-2, модер-
нізації лінії PET-6, встановлення лінії CAN-2 шляхом проведення техніч-
ного переоснащення існуючої лінії CAN, будівництво лінії АПЕТ-2, мо-
дернізація системи вентиляції на ділянці РЕТ (Хаски), розширення іс-
нуючого складу зберігання продукції із обладнанням ділянки для заря-
дження акумуляторних батарей для навантажувачів/штабелерів, будів-
ництво складу-навісу для зберігання газових балонів, будівництво двох 
свердловин для водопостачання; тампонаж свердловин №4 та №1.
                                                                                                                        

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності  
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження  

планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ІП «КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД»
Код згідно ЄДРПОУ 21651322.
Місцезнаходження юридичної особи: 07442, Київська обл., Бровар-

ський район, смт Велика Димерка, 51-км Санкт-Петербурзького шосе
Контактний номер телефону: (044) 490-07-07

                                                                                                                        
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я  
та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані  

(серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця,  
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-
го обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, 

відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40,

Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та 
контролю — Тіщенкова Марина Олегівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
                                                                                                                        

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої ді-
яльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на до-
вкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде:

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією України,
                                                                                                                        

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його  
видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Дер-
жавною службою геології та надр України
                                                                                                                        

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його  
видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

та
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин, що видається Департа-

ментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації
                                                                                                                        

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його  
видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться — дату, час, місце та адре-
су проведення громадських слухань не визначено;

тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановле-
ного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на 
території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного йо-
го скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, гро-
мадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі на-

дання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронно-
му вигляді)
                                                                                                                        

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35. 
Відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, e-mail:  

OVD@mepr.gov.ua
Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департа-

менту екологічної оцінки та контролю.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Ки-

їв, 03035,
Відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, e-mail:  

OVD@mepr.gov.ua Контактна особа Тіщенкова Марина Олегівна: ди-
ректор Департаменту екологічної оцінки та контролю

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо-
го оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Будівництво 

лінії розливу PET-8 шляхом проведення технічного переоснащення іс-
нуючої лінії РЕТ-2, модернізації лінії PET-6, встановлення лінії CAN-2 
шляхом проведення технічного переоснащення існуючої лінії CAN, бу-
дівництво лінії АПЕТ-2, модернізація системи вентиляції на ділянці РЕТ 
(Хаски), розширення існуючого складу зберігання продукції із облад-
нанням ділянки для зарядження акумуляторних батарей для наванта-
жувачів/штабелерів, будівництво складу-навісу для зберігання газових 
балонів, будівництво двох свердловин для водопостачання; тампонаж 
свердловин №4 та №1».

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

Ознайомлення зі звітом і оголошенням можливо щоденно з пн-пт, 
крім вихідних.

У приміщенні Великодимерської селищної ради за адресою: смт Ве-
лика Димерка, вул. Бобрицька, б. 1, Броварський район, Київська об-
ласть, 07442.

Контактна особа: Сидоренко Антоніна Миколаївна контактний номер 
телефону +38 0459467598.
                                                                                                                        

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата,  
з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

                                                                                            

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

(автоматично генерується програмними  
засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом господарювання)
                      2020495651                    

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

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцін-

ки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає в проведенні реконструкції існуючої 

АЗС традиційного типу в АЗК (з 4 підземними резервуарами об’ємом 
по 25 м3 загальною ємністю 100 м3) з АГЗП (з підземним резервуа-
ром СВГ загальною ємністю 10 м3), який забезпечуватиме мінімальний 
вплив на оточуюче середовище та безпечне і комфортне перебування 
відвідувачів та персоналу. При реконструкції АЗС передбачається пе-
реміщення, в межах земельної ділянки, 4-х існуючих підземних резер-
вуарів, об’ємом по 25 м3, з розміщенням п’яти нових двосторонніх ПРК 
рідкого моторного палива (бензину А-92, А-95, А-95 +, дизпалива), та 
розміщення іншого необхідного технологічного обладнання. Для вида-
чі рідкого моторного палива передбачено п’ять паливно- роздавальних  
колонок (ПРК) типу SK 700-2 Gilbarco Veeder-Root.

Розрахункова максимальна пропускна здатність, після реконструк-
ції АЗС, становить до 120 заправлень автомобілів на годину, близько 
400 заправлень на добу. 

Реконструкція буде здійснюватися на ділянці площею 0,4945 га, 
що розташовується вздовж автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп,  
км 40+400 (праворуч) на території Колонщинської сільської ради Ма-
карівського району Київської області.
                                                                                                                        

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності  
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження  

планованої діяльності

2. Суб’єкт господарювання
Повне найменування: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ 

«НАДЕЖДА»
Код згідно ЄДРПОУ: 22519085
Юридична адреса: 39400, Полтавська область, Машівський район, 

смт Машівка, вул. Незалежності (Леніна), 130

Контактний телефон: 0532 611 396, контактна особа — Батраченко 
Віктор Володимирович, e-mail:bvs.ing2017@gmail.com
                                                                                                                        

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я  
та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються  
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), 

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної  
особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадсько-
го обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,
Адреса:  вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, 

відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-20-89, 
Контактна особа:  головний спеціаліст відділу оцінки впливу на до-

вкілля — Гладун Євгеній Євгенійович, e-mail: gladun@menr.gov.ua
                                                                                                                        

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону  
та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої ді-
яльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на до-
вкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що ви-
дається Державною архітектурно-будівельною інспекцією.
                                                                                                                        

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його  
видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її дум-
ку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтуван-
ня. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться — дату, час, місце та адре-
су проведення громадських слухань не визначено; 

тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановле-
ного Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на 
території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного йо-
го скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, гро-
мадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі на-
дання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронно-
му вигляді)
                                                                                                                        

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

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

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Ки-

їв, 03035,
Відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-20-89, e-mail: 

gladun@menr.gov.ua 
Контактна особа Гладун Євгеній Євгенійович: головний спеціаліст 

відділу оцінки впливу на довкілля
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територі-

альний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Ки-

їв, 03035.
Відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-20-89, e-mail: 

gladun@menr.gov.ua Контактна особа Гладун Євгеній Євгенійович : го-
ловний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цьо-
го оголошення.

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

іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними:

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно з пн-пт 8:00-
17:00 год, крім вихідних з 04.09.2020 р. у приміщенні:
                                                                                                                        

1. Колощинської сільської  ради за адресою: 08032, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Колонщина, вул. Київська, буд. 16.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 5 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День
Київська +11 +16 +22 +27 Черкаська +11 +16 +22 +27
Житомирська +10 +15 +21 +26 Кіровоградська +12 +17 +22 +27
Чернігівська +11 +16 +22 +27 Полтавська +11 +16 +22 +27
Сумська +11 +16 +21 +26 Дніпропетровська +15 +20 +22 +27
Закарпатська +10 +15 +21 +26 Одеська +11 +16 +22 +27
Рівненська +10 +15 +20 +25 Миколаївська +13 +18 +22 +27
Львівська +10 +15 +20 +25 Херсонська +15 +20 +21 +26
Івано-Франківська +9 +14 +21 +26 Запорізька +15 +20 +21 +26
Волинська +10 +15 +20 +25 Харківська +14 +19 +22 +27
Хмельницька +10 +15 +21 +26 Донецька +14 +19 +22 +27
Чернівецька +9 +14 +21 +26 Луганська +13 +18 +22 +27
Тернопільська +10 +15 +21 +26 Крим +15 +20 +22 +27
Вінницька +10 +15 +22 +27 Київ +14 +16 +24 +26

Укргiдрометцентр

Розцінки вартості одиниці ефірного часу

на телевізійному каналі «УНІАН» 

для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

під час виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

Проміжок часу Вартість розміщення 1 секунди 
(грн., без ПДВ)

06:00 – 11:00 60
11:00 – 17:00 150
17:00 – 20:00 200
20:00 – 23:00 305
23:00 – 02:00 105

Проміжки часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації можуть 

бути змінені у зв’язку зі змінами законодавства України або сітки мовлення 

телевізійного каналу «УНІАН».

Богодухівська державна нотаріальна контора Харківської області повідо-
мляє, що після смерті Кравченко Віри Савівни, яка постійно проживала за 
адресою: село Павлівка Богодухівського району Харківської області, вули-
ця Піщана, буд. 49, та померла 28 жовтня 2019 року, відкрилася спадщина. 
Просимо її спадкоємицю за законом Горлову Олену Олександрівну, 09 серп-
ня 1984 року народження, протягом 30 календарних днів з дня публікації ці-
єї заяви прибути до нотаріальної контори за адресою: вул. Чернієнка, 7, м. 
Богодухів Харківської області. Після спливу 30 календарних днів свідоцтво 
про право на спадщину буде видане спадкоємцям, які приймуть спадщину.

Вважати посвідчення судноводія малого/маломірного судна №0017581, 

видане Борисенку Сергію Анатолійовичу Управлінням Укртрансбезпеки у 

Запорізькій області, недійсним у зв’язку з втратою.

Розцінки вартості одиниці ефірного часу
на телевізійному каналі «1+1» для розміщення матеріалів  

передвиборної агітації під час виборчого процесу місцевих виборів 
25 жовтня 2020 року

Проміжок часу Вартість розміщення 1 секунди (грн., 
без ПДВ)

06:00 – 11:00 315

11:00 – 17:00 500

17:00 – 20:00 1100

20:00 – 23:00 1600

23:00 – 02:00 500

Проміжки часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації можуть 

бути змінені у зв’язку зі змінами законодавства України або сітки мовлення 

телевізійного каналу «1+1».

Втрачений довірителем примірник Договору про участь у ФФБ №86117 
від 13.06.2018 та Договору про уступку майнових прав №86117 від 
13.06.2018, укладених між ПАТ АКБ «АРКАДА» та Глянчук Оленою Станіс-
лавівною, вважати недійсними.

Втрачене свідоцтво про право власності на буксир «ІНДЕР»,  
видане під № 003695 від 15.08.2016 року,  
власник ТОВ фірма «Світова Лінія ЛТД»,   

вважати недійсним.

Розцінка вартості одиниці ефірного часу для проведення  
передвиборної агітації на телеканалі під логотипом «НАШ»

Часовий інтервал

Вартість розміщення  
за 1 сек.  
ефірного часу 
( у т. ч. ПДВ), грн

Період

02:00:01-12:00:00 60,00 15 вересня 2020 року –

23 жовтня 2020 року12:00:01-02:00:00 80,00

ОГОЛОШЕННЯ
ТОВ «Агроефект плюс» в особі директора Матвєєва Є.М., 08.04.1975 р.н., повідомляє, що від-

повідно до ст.ст. 248, 249 ЦК України скасовує всі довіреності видані «Агроефект плюс» (код  

ЄДРПОУ 40094650) раніше 30.06.2020 року. 

Також цим ТОВ «Агроефект плюс» повідомляє усіх, кого це може стосуватися, про припинен-

ня Товариством з 18.08.2020 року дії усіх без виключення договорів про надання правової до-

помоги, укладених Товариством із адвокатами та/або адвокатськими бюро або об’єднаннями до 

15.06.2020 року, та відповідно, про припинення усіх без виключення повноважень останніх діяти 

від імені та в інтересах ТОВ «Агроефект плюс»

Розцінки вартості одиниці ефірного часу
на телевізійному каналі «ТЕТ» для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

під час виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року

Проміжок часу Вартість розміщення 1 секунди (грн., без ПДВ)
06:00 – 19:00 130
19:00 – 23:00 350
23:00 – 02:00 125

Проміжки часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації можуть бути змінені у зв’язку 
зі змінами законодавства України або сітки мовлення телевізійного каналу «ТЕТ».

Протягом місяця запрошуємо 

до Третьої дніпровської держав-

ної ноторіальної контори (м. Дні-

про, вул. Робоча, 22 а) спадкоєм-

ців щодо спадщини Філімонова 

Георгія Георгійовича, померлого 

18 лютого 2020 року.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 серпня 2020 р. № 995-р 
Київ

Про визначення кількості заступників 
Голови Державної служби спеціального  
зв’язку та захисту інформації України

Визначити, що Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-
ції України може мати чотирьох заступників, у тому числі одного першого та заступ-
ника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 серпня 2020 р. № 997-р 
Київ

Про застосування переговорної процедури закупівлі
З метою забезпечення належного захисту прав та інтересів України дозволити Мі-

ністерству юстиції здійснити в 2020 році закупівлю юридичних послуг, пов’язаних із 
захистом прав та інтересів України під час розгляду Європейським судом з прав лю-
дини позовів України проти Російської Федерації у зв’язку з тимчасовою окупацією 
території України та іншими протиправними діями з боку держави-агресора у справі  
№ 8019/16 «Україна проти Росії (щодо Донбасу)», із застосуванням переговорної 
процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 40 Закону Украї-
ни «Про публічні закупівлі».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 серпня 2020 р. № 1052-р 
Київ

Про реорганізацію казенного підприємства 
«Південукргеологія»

Реорганізувати казенне підприємство «Південукргеологія» (код згідно з ЄДРПОУ 
01432150) шляхом його перетворення у державне комерційне підприємство.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 серпня 2020 р. № 1004-р 
Київ

Про передачу частини будівлі 
у власність територіальної громади м. Ковеля

Передати частину будівлі загальною площею 732,4 кв. метра (реєстраційний но-

мер 477049707104) по вул. Драгоманова, 22, у м. Ковелі (Волинська область) у влас-
ність територіальної громади м. Ковеля.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 12 серпня 2020 р. № 999-р 
Київ

Про погодження перетворення державного 
підприємства «Дніпровський електровозобудівний  

завод» в акціонерне товариство
Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо перетворення держав-

ного підприємства «Дніпровський електровозобудівний завод» (код згідно з ЄДРПОУ 
32495626) в акціонерне товариство у процесі приватизації.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про перегляд та лібералізацію спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кислоти 

сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту

Відповідно до статті 19 Закону України «Про застосування спеціальних заходів 
щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгів-
лі (далі – Комісія) розглянула інформацію Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України стосовно наслідків застосування спеціальних за-
ходів щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни похо-
дження та експорту і встановила необхідність прискорення лібералізації режиму ім-
порту в Україну, що є об’єктом спеціальних заходів.

Зважаючи на викладене та керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рі-
шення від 02.09.2020 № СП-459/2020/4411-03, яким вирішила:

переглянути спеціальні заходи, застосовані рішенням Комісії від 02.07.2018  
№СП — 391/2018/4411-05, а саме: встановити в третьому річному періоді, що роз-
починається з 01.09.2020 р. і закінчується 31.08.2021 р., для усіх країн — 48 197 т.;

протягом місяця з дня набуття чинності рішеннявід 02.09.2020  
№СП-459/2020/4411-03 розглянути на засіданні Комісії питання щодо доцільності по-
дальшої лібералізації захисних заходів.

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення. 
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Про припинення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну шприців 

незалежно від країни походження та експорту без застосування  
спеціальних заходів

Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо ім-
порту в Україну» (далі — Закон) за заявою, поданою публічним акціонерним това-
риством «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів 
«Гемопласт» (далі — ПАТ «Гемопласт»), рішенням Міжвідомчої комісії з міжнарод-
ної торгівлі (далі — Комісія) від 02.12.2019 № СП-432/2019/4411-03 порушено спе-
ціальне розслідування щодо імпорту в Україну шприців незалежно від країни похо-
дження та експорту.

Зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування визначено: 

шприци, призначені для одноразового застосування, з полімерних матеріалів з 
голками або без голок, двокомпонентні та трьохкомпонентні, що можуть класифіку-
ватися згідно з УКТЗЕД за кодом 9018 31 10 00.

В ході проведення розслідування встановлено, що деякі різновиди товару, які бу-
ли визначені об’єктом розслідування у рішенні Комісії, не вироблялися ПАТ «Гемо-
пласт» або вироблялися з імпортних компонентів. Таким чином, дослідження для ці-
лей розслідування проводилось щодо наступного товару: 

шприци, призначені для одноразового застосування, з полімерних матеріалів з 
голками або без голок, двокомпонентні та трьохкомпонентні номінальною ємністю 2 
– 20 мл з приєднувальним конусом «Луер», що можуть класифікуватися згідно з УК-
ТЗЕД за кодом 9018 31 10 00.

Періодом розслідування визначено три роки: 01.07.2016 – 30.06.2019, зокрема: 
1-й період: ІІ півр. 2016 р. — І півр. 2017 р.
2-й період: ІІ півр. 2017 р. — І півр. 2018 р.
3-й період: ІІ півр. 2018 р. — І півр. 2019 р.
02.09.2020 Комісія розглянула подані Міністерством розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України (далі — Мінекономіки) звіт, матеріали та висно-
вки про результати проведення спеціального розслідування і за результатами роз-
гляду встановила таке: 

ПАТ «Гемопласт» є належним національним товаровиробником у розумінні пунк-
ту 11 статті 1 Закону, оскільки його частка в загальному виробництві товару в Украї-
ні за період розслідування становила понад 50 %;

товар, який виробляється національним товаровиробником, у розумінні поло-
жень пункту 13 статті 1 Закону, є подібним до товару, щодо якого проводилось до-
слідження;

імпорт товару на митну територію України за період розслідування зріс на  
18,73 %, у  2-му періоді обсяги зазначеного імпорту зросли на 20,10 %, проте у 3-му 
порівняно із 2-м зазнали спаду — на 1,14 %. Відносно виробництва та споживання 
частка загального імпорту в Україну протягом періоду розслідування постійно зрос-
тала та у третьому періоді порівняно з першим зросла на 41,96 % та 17,14 % відпо-
відно;

протягом періоду розслідування спостерігалося погіршення окремих показників 
національного товаровиробника, зокрема, скоротились обсяги виробництва — на 
11,01 %, обсяги продажу на внутрішньому ринку на 29,89 %, рентабельність — на  
144,05 %, зайнятість — на 17,21 %, ліквідність — на 43,98 %, інвестиції — на 89,36 
%, фінансовий результат від реалізації на внутрішньому ринку у 3-му періоді став 
від’ємний. Водночас, зросли обсяги продажу на експорт – на 181,31 %, частка екс-
порту у загальному виробництві — на 216,12 %, продуктивність праці — на 7,49 %, 
рівень заробітної плати — на 72,11 % та зменшились залишки на 50,40 %;

ціни імпортованого товару на митну територію України були переважно вищими 
від цін продажу на внутрішньому ринку та собівартості подібного товару;

відсутній  причинно-наслідковий зв’язок між динамікою імпорту та погіршенням 
окремих показників ПАТ «Гемопласт»; 

відсутні непередбачувані обставини, що могли б призвести до значного збільшен-
ня обсягів імпорту товару в Україну та завдати значної шкоди національному това-
ровиробнику;

національні інтереси України не вимагають застосування спеціальних заходів.
Зважаючи на вищезазначене та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія 

прийняла рішення № СП-461/2020/4411-03 «Про припинення спеціального розсліду-
вання щодо імпорту в Україну шприців незалежно від країни походження та експорту 
без застосування спеціальних заходів».

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування повідомлення про нього в 
газеті «Урядовий кур’єр».

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
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