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АлексАндер ВАн дер Беллен:
«На території Криму  

не можуть відбуватися 
правомочні 

вибори російського 
парламенту 

або російського 
президента».

Морози  
вже не залякають 

ГАЗ. Україна підтвердила статус надійного партнера, забезпе-
чивши транзит російського газу до країн Євросоюзу. Дії російсько-
го газового монополіста Газпрому, який відмовився виконувати бе-
резневі поставки газу нашій країні та знизив тиск на входженні в 
українську газотранспортну систему на початку березня, не спри-
чинили суспільної паніки та економічного колапсу в нашій країні. 

Втім, «після невдалих спроб російського монополіста створити 
штучну газову зимову кризу, вся Європа переконалася, що Укра-
їна — надійний партнер, який здатний забезпечувати транзит в 
найскладніших ситуаціях. Транзит по території України є економіч-
но вигідним у напрямі Центральної і Східної Європи. Він також є 
найбезпечнішим маршрутом, оскільки ми не займаємося газовим 
шантажем», — йдеться в повідомленні прес-служби НАКу, поши-
реному в Facebook.

Хоча попереду, за прогнозами синоптиків, на нас очікує черго-
ве морозне випробування, у компанії запевняють: «Нафтогаз гото-
вий. Цього разу поставок від Газпрому Україна не очікує, працює з 
надійними постачальниками».

 

2 млн євро
на розбудову Донбасу й відновлення 

миру в регіоні надали Канада та 
Швеція в межах Цільового фонду 

багатьох партнерів 

ФІНАНСИ. Заміна паперових грошей невеликих номіналів  
на монети та припинення карбування дрібних копійок  
не позначиться на інфляції та цінах

Металева гривня  
на варті

Федеральний президент Республіки Австрія  
про окупацію Криму РФ та міжнародні правові наслідки  
для агресора 
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У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Чи зашкодить 
прогнозоване 
кількаденне 
похолодання озимині 
та плодовим деревам?

ДУМКА ЕКСПЕРТА 

Економіка України 
за січень  
2018 року

Ф
от

о 
В

ол
од

им
ир

а 
З

А
ЇК

И

до неплатників аліментів увага не ослабне
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Уряд створюватиме  максимальні обмеження для батьків,  
які після розлучення не хочуть допомагати своїм дітям

Оксана ГОЛОВКО,  
«Урядовий кур’єр»

Учора в межах  ініціативи 
«Чужих дітей не буває» Ка-

бінет Міністрів на своєму засі-

данні  проаналізував хід вико-
нання закону №7277 «Про вне-
сення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо по-
силення захисту права дитини 
на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку приму-
сового стягнення заборгованос-
ті зі сплати аліментів» і схва-
лив подальші кроки щодо поси-
лення відповідальності батьків, 
які не сплачують аліменти своїм 

дітям і не беруть участі у вихо-
ванні дітей. Коментуючи ситуа-
цію, Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман наголосив, що бать-
ко, який «скинув на плечі мате-
рі весь клопіт з виховання дити-

ни», має отримати відповідний 
соціальний статус.

«Хто він (такий батько)? Йому 
треба дати статус «поки-
дьок». Це буде нормально. 
Чому ні? 2
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Виконувач обов’язків голови правління Нацбанку Яків Смолій демонструє нові металеві українські гроші
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва 
перебуває кримінальне провадження відносно Уржумової 
Наталії Валеріївни, обвинуваченої у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликаєть-
ся Уржумова Наталія Валеріївна, 21.02.1972 р.н., обвинува-
чена у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 19 березня 2018 
року о 10.30 год. в приміщенні Солом’янського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова 1, каб. 4,  
під головуванням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченої дане оголошення вважається 
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спе-
ціального судового провадження.

Краматорський міський суд Донецької області (84300, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальне провадження № 234/1696/18 (провадження  
№ 1-кп/234/465/18) за обвинуваченням Пархоменка Олек-
сандра Володимировича  у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України).

Викликається обвинувачений Пархоменко Олександр Во-
лодимирович, 25.08.1981 року народження, уродженця м. 
Авдіївка Донецької області, який проживає за адресою: До-
нецька область, м. Авдіївка, вул. Гагаріна, 17-27 на 20 берез-
ня  2018 року о 09  годині 30 хвилин, для участі у судово-
му засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського 
міського суду Донецької області за адресою: Донецька об-
ласть,  м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 9.

Суддя А. О. Чернобай

На підставі наказу виконавчого органу ТОВ  «ВудТрейдІФ» (код за ЄДРПОУ 40232178) ди-
ректора Шийка С. І. від 06.03.2018 р. щодо скликання позачергових загальних зборів учасни-
ків товариства (ТОВ «Фірма Варіація»), керуючись частиною 3 ст. 61 ЗУ «Про господарські то-
вариства», пунктом 7.5 Статуту Товариства, з врахуванням мінімальних строків, встановлених 
ч. 5 ст. 61 ЗУ «Про господарські товариства» та пунктом 7.7 Статуту на відправлення повідо-
млення учасникам про проведення загальних зборів учасників товариства, цим повідомляю 
учасника Товариства (ТОВ «Фірма Варіація») про проведення позачергових загальних збо-
рів учасників Товариства за адресою: 76026, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ,  
вул. Гетьмана Мазепи, будинок 168, кабінет директора об 11:00 годині 12 квітня 2018 року.

Порядок денний проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВудТрейдІФ»: 
прийняття рішення щодо звільнення з роботи директора ТОВ «ВудТрейдІФ» Шийка Сергія Іва-
новича згідно попередньо поданої ним заяви від 02 лютого 2018 року».

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 

України Вам необхідно з’явитися 26 березня 2018 року о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в особли-
во важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спе-
ціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Деркача Олександра Сергійовича за адресою: 
м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет № 315 на підставі ст. 297-5 КПК України для участі як підозрю-
ваного у проведенні слідчих та процесуальних дій, пов’язаних з наданням дозволу на здійснення спеці-
ального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002014 від 23.06.2017 
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3  
ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2  
ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України. 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридич-

ної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому КПК України порядку виклика-
ний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом ін-
шим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на ньо-
го накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, 
може бути застосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 

на виклик без поважної причини більше як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває поза 
межами України, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Тернопільський окружний адміністративний суд 
викликає як позивача: Левицького Василя Васильо-
вича, 06.07.1964 року народження (останнє відоме 
місце проживання: вул. Збаразька, 37, м. Тернопіль, 
46000) для участі у судовому засіданні в адміністра-
тивній справі №819/2689/14-а, за позовом Левицько-
го Василя Васильовича до Міністерства внутрішніх 
справ України, третя особа, яка не заявляє самостій-
них вимог на предмет спору УМВС України в Терно-
пільській області про визнання протиправним та ска-
сування наказу, поновлення на посаді та стягнення 
середнього заробітку.

Судове засідання призначене на 22 березня 2018 
року о 10:00 год. в приміщенні Тернопільського 
окружного адміністративного суду, за адресою вул.
Князя Острозького, 20, м. Тернопіль. 

ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» повідомляє учасни-
ків Товариства, що 16 квітня 2018 року о 10 год. 00 
хв. за адресою Чернігівська обл., Бобровицький р-н,  
с. Кобижча, вул. Трипільська, буд. 57 відбудуться 
чергові Загальні збори учасників Товариства.

Порядок денний Зборів:
Про затвердження річних результатів діяльності 

ТОВ «ЗУБР Чернігівщини»: звіту ТОВ «ЗУБР Чернігів-
щини» за 2017 рік (в тому числі ДП «Товариство ша-
нувальників природи Козелецького району»).

Про затвердження плану діяльності ТОВ «ЗУБР 
Чернігівщини» на 2018 рік.

Про надання щорічної відпустки директору Това-
риства.

З матеріалами з питань порядку денного можна 
ознайомитися за вищевказаною адресою. Телефон 
для довідок 095-341-27-08.

Старобільський районий суд Луганської об-
ласті викликає у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи № 431/5124/16-ц, провадження  
№ 2/431/42/18 за позовною заявою Дашкевича Олек-
сандра Володимировича про визнання права влас-
ності на нерухоме майно, як відповідача Капустіна 
Володимира Миколайовича, який зареєстрований за 
адресою: вул. Слобожанська, б. 43, кв. 4; м. Старо-
більськ, Луганська область.

Розгляд справи відбудеться 26 березня 2018 ро-
ку о 9 годині 30 хв. в приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бе-
ре участь у справі передбачені ст. 223 ЦПК України. 
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за 
його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В. Ю. Колядов

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відпові-
дачів Євтушенка Анатолія Григоровича, Євтушенка Дмитра 
Володимировича, місце реєстрації яких: м. Київ, вул. Вер-
бицького, буд. 6-а, кв. 80, в судове засідання, яке відбудеть-
ся 26 березня 2018 року об 11.30 годині за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судовому розгля-
ді цивільної справи за позовом Артемчук Наталії Анатоліївни 
до Євтушенка Анатолія Григоровича, Євтушенка Дмитра Во-
лодимировича, третя особа: Артемчук Олена Романівна про 
визнання осіб такими, що втратили право користування жит-
ловим приміщенням.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі 

вважаються повідомленими про день, час та місце розгля-
ду справи і в разі неявки їх до суду справа може бути розгля-
нута за їх відсутності.

Відповідачі у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язанні повідомити суд про поважність причини неяв-
ки.

Суддя В. В. Даниленко

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 лютого 2018 р. № 138 
Київ

Про затвердження вимог щодо професійної 
компетенції та ділової репутації посадових 

осіб державної установи  
«Фонд енергоефективності»

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про Фонд енергоефектив-
ності» Кабінет Міністрів ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити вимоги щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових 
осіб державної установи «Фонд енергоефективності», що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 28 лютого 2018 р. № 138

ВИМОГИ 
щодо професійної компетенції та ділової репутації  

посадових осіб державної установи «Фонд енергоефективності»
1. Ці вимоги поширюються на членів Наглядової ради, директора та членів Дирек-

ції, керівника підрозділу внутрішнього аудиту державної установи «Фонд енергоефек-
тивності» (далі — посадові особи).

2. Посадові особи повинні відповідати таким вимогам щодо наявності знань та осві-
ти, професійних навичок, функціональної компетенції, досвіду та інших характерис-
тик, необхідних для реалізації Закону України «Про Фонд енергоефективності», Стату-
ту державної установи «Фонд енергоефективності»:

1) загальні вимоги:
освіта — вища, ступенем не нижче магістра;
стаж роботи (тривалість у роках): загальний стаж роботи — не менше семи років, 

досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері — не менше трьох років;
вільне володіння державною мовою (крім членів Наглядової ради, що зазначені у 

пунктах 2 і 3 частини третьої статті 4 Закону України «Про Фонд енергоефективності»);
добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація;
2) знання ринку енергоефективності, тенденцій та перспектив розвитку у сфері 

енергоефективності;
3) професійні знання відповідно до посади.
3. Члени Дирекції також повинні відповідати таким вимогам:
1) наявність лідерських навичок:
встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
стратегічне планування;
вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночас-

но кілька завдань;
ведення ділових переговорів;
досягнення кінцевих результатів;
2) вміння приймати ефективні рішення:
наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у 

тому числі людських, фінансових, матеріальних);
3) комунікація та взаємодія:
вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;
співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
відкритість;
4) управління змінами:
формування плану змін та покращень;
управління змінами та реакцією на них;
оцінка ефективності змін;
5) управління організацією та персоналом:
організація роботи і контроль;
управління проектами;
управління якісним обслуговуванням;
мотивування;
управління людськими ресурсами;
6) особистісні компетенції:

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
системність;
інноваційність та неупередженість;
самоорганізація та саморозвиток;
вміння працювати в стресових ситуаціях;
7) робота з інформацією:
вміння працювати в умовах електронного урядування.
4. Ділова репутація посадової особи повинна відповідати таким вимогам:
1) відсутність не погашеної або не знятої в установленому законодавством порядку 

судимості за вчинення умисного злочину;
2) відсутність рішення суду, що набрало законної сили, щодо позбавлення права 

обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;
3) не бути звільненою з роботи відповідно до пунктів 2—4, 7, 8 частини першої стат-

ті 40 та статті 41 (крім пункту 5 частини першої) Кодексу законів про працю України 
(протягом останніх п’яти років).

5. На посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту призначається особа, яка 
має економічну або юридичну вищу освіту за ступенем не нижче магістра, загальний 
стаж роботи — не менше семи років та стаж роботи на керівних посадах підприємств, 
установ та організацій незалежно від форми власності — не менше трьох років.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА  

від 28 лютого 2018 р. № 143 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 5 пунк-

ту 4 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності одночасно з по-
становою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 «Про затверджен-
ня Технічного регламенту радіообладнання» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 
45, ст. 1396).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2018 р. № 143

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1.  Пункт 4 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. № 294 (Офі-
ційний вісник України, 2014 р., № 61, ст. 1688; 2017 р., № 49, ст. 1529), доповнити під-
пунктом 21 такого змісту:

«21) здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;».
2. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 «Про 

затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску» (Офіційний ві-
сник України, 2017 р., № 4, ст. 130) виключити.

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 «Про затверджен-
ня Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використан-
ня в потенційно вибухонебезпечних середовищах» (Офіційний вісник України, 2017 р.,  
№ 8, ст. 236), виключити.

4. У переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду 
здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженому постановою Кабінету Міні-
стрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50,  
ст. 1550):

1) у пункті 8 у графі «Найменування нормативно-правового акта, дія якого поширю-
ється на відповідний вид продукції» слова і цифри «постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни від 25 березня 2009 р. № 268 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки 
простих посудин високого тиску» замінити словами і цифрами «постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 «Про затвердження Технічного регламенту 
простих посудин високого тиску»;

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Ліфти і компонен-
ти безпеки для ліфтів

постанова Кабінету Міністрів України від 
21 червня 2017 р. № 438 «Про затверджен-
ня Технічного регламенту ліфтів і компо-
нентів безпеки для ліфтів»

Держпраці»;

3) пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Обладнання та за-
хисні системи, призна-
чені для використання 
в потенційно  
вибухонебезпечних  
середовищах

постанова Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 2016 р. № 1055 «Про затвер-
дження Технічного регламенту обладнання 
та захисних систем, призначених для вико-
ристання в потенційно вибухонебезпечних 
середовищах»

Держпраці»;

4) у пункті 25 у графі «Найменування нормативно-правового акта, дія якого по-
ширюється на відповідний вид продукції» слова і цифри «постанова Кабінету Міні-
стрів України від 3 грудня 2008 р. № 1057 «Про затвердження Технічного регламен-
ту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та елек-
тронному обладнанні» замінити словами і цифрами «постанова Кабінету Міністрів 
України від 10 березня 2017 р. № 139 «Про затвердження Технічного регламенту об-
меження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронно-
му обладнанні»;

5) пункт 32 викласти в такій редакції:

«32. Радіообладнання постанова Кабінету Міністрів України від 
24 травня 2017 р. № 355 «Про затверджен-
ня Технічного регламенту  
радіообладнання»

Держпродспо-
живслужба»;

6) доповнити перелік пунктами 431—434 такого змісту: 

«431. Телевізори постанова Кабінету Міністрів України від 
24 травня 2017 р. № 359 «Про затверджен-
ня Технічного регламенту  
енергетичного маркування телевізорів»

Держпродспо-
живслужба

432. Кондиціонери  
повітря

постанова Кабінету Міністрів України від 
24 травня 2017 р. № 360 «Про затверджен-
ня Технічного регламенту 
енергетичного маркування кондиціоне-
рів повітря»

— « —

433. Побутові  
барабанні сушильні 
машини

постанова Кабінету Міністрів України від 
31 травня 2017 р. № 380 «Про затверджен-
ня Технічного регламенту енергетичного 
маркування побутових барабанних  
сушильних машин»

—»—

434. Пилососи постанова Кабінету Міністрів України від 
31 травня 2017 р. № 381 «Про затверджен-
ня Технічного регламенту енергетичного 
маркування пилососів»

Держпродспо-
живслужба».

5. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139 «Про 
затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних 
речовин в електричному та електронному обладнанні» (Офіційний вісник України,  
2017 р., № 24, ст. 683) виключити.

6. Пункт 4 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 275 (Офіційний вісник 
України, 2017 р., № 36, ст. 1131), доповнити підпунктом 31 такого змісту:

«31) здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;».
7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р.  

№ 359 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізо-
рів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1400) виключити.

8. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р.  
№ 360 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціо-
нерів повітря» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1401) виключити.

9. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р.  
№ 380 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побу-
тових барабанних сушильних машин» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 47,  
ст. 1463) виключити.

10. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 381 «Про 
затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів» (Офіцій-
ний вісник України, 2017 р., № 47, ст. 1464) виключити.
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оголошення

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

ТОВ «ТК «ГРАНД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40228926), повідомляє  

про припинення Товариства, шляхом його ліквідації згідно протоколу 

№ 02-2018 від 06.03.2018. Ліквідатором призначено Гелашвілі Олену 

Олександрівну. Вимоги кредиторів приймаються протягом двох місяців 

з дня публікації за адресою: 51925, Україна, Дніпропетровська область, 

м. Кам’янське, проспект Гімназичний, буд. 7, приміщення 1.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні 
відносно Маманазарова І. А. у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В якості обвинуваченого викликається Маманазаров Ігор Алімович, 
22.05.1964 р.н. в підготовче судове засідання, яке призначене на 09 год. 
30 хв. 02 квітня 2018 року та відбудеться в приміщенні Бердянського 
міськрайонного суду Запорізької області за адресою: вул. Консульська, 
64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Морока С. М.

Свідоцтво про право влас-
ності на нерухоме майно серія  
САА 654678 від 03.06.2004 р., ви-
дане виконкомом Княжицької 
сільської ради на буд. 26 по вул. 
Зоряна в с. Жорнівка Києво-Свя-
тошинського р-ну Київської об-
ласті, власник Іщук Юрій Лукич,  
є втраченим.

Втрачену печатку № 3, 
ТОВ «ЛІБРЕЙЛ», 

код ЄДРПОУ 38347035, 
вважати недійсною.

В зв’язку зі зміною назви 
ТОВ «БІНАРІ» код ЄДРПОУ 41068112 
на ТОВ «ТК ЛІБРЕЙЛ» код ЄДРПОУ 

41068112, вважати печатку 
ТОВ «БІНАРІ» недійсною.

Обвинувачений Філін Ігор Віталійович, 07.11.1988 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, провулок Ризький, 80, викли-
кається до Приазовського районного суду Запорізь-
кої області (Запорізька область, Приазовський ра-
йон, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 
23813), для участі в судовому засіданні на 13:30 го-
дину 21 березня 2018 року, у кримінальному прова-
дженні № 22015050000000008 щодо обвинувачен-
ня Філіна І. В. у вчиненні кримінальних правопору-
шень — злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України. Справа розглядається у скла-
ді колегії суддів: головуючого судді Пантилус О. П.,  
суддів Васильцової Г. А., Діденко Є. В. Участь обви-
нуваченого в судовому засіданні є обов’язковою. На-
слідками неприбуття обвинуваченого за викликом 
без поважних причин або неповідомлення про при-
чини неприбуття, згідно ст. ст. 139, 323 КПК України,  
є накладення грошового стягнення, примусовий при-
від, а також здійснення спеціального судового про-
вадження у відсутності обвинуваченого. З моменту 
опублікування повістки про виклик у газеті «Урядо-
вий кур’єр» обвинувачений вважається належним 
чином ознайомлений з її змістом.

Дзержинський міський суд Донецької області (розта-
шований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) 
розглядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

1) Меренкова Михайла Миколайовича, 02.08.1972 
року народження, у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачений Ме-
ренков М. М. (зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, Пролетарський район, м. Моспине, 
вул. Короленка, 55/34), викликається на 27.03.2018 ро-
ку на 10.30 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді 
справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.;

2) Количева Геннадія Миколайовича, 10.05.1977 року 
народження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Количев Г.М. (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
пр-т Маяковського, буд. 2-А, кв. 38), викликається на 
27.03.2018 року на 09.30 год. до суду, каб. № 8, для учас-
ті у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

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

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином 
ознайомленим з її змістом.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах 
(аукціоні) активів (майна) АКБ «Новий» 

Номер лота: Найменування майна/ стислий опис майна.
F03G15274 Будівлі та споруди, що розташовані за 

адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Івасюка (Ногин-
ська), б. 48а, загальною площею 686 кв. м.

F03G15275 Будівлі та споруди виробничої бази, 
що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл.,  
м. Кам’янське (Дніпродзержинськ), вул. Тритузна (Пе-
тровського), б. 200, загальною площею 2168,8 кв. м.

F03G15276 Будівлі та споруди виробничої бази, 
що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл.,  
м. Кам’янське (Дніпродзержинськ), вул. Тритузна (Пе-
тровського), б. 203, загальною площею 4814,6 кв. м.

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. Да-
та проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону 23.03.2018. Час проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону: Точний час почат-
ку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale Детальна інформація щодо лотів:  

h t t p : / / t o rg i . f g . gov .ua / ca t a l og /ne rukhom-s t /
nezhitlova/174527/index.php?lang=ua

h t tp : / / t o rg i . f g . gov .ua / ca t a l og /ne rukhom-s t /
nezhitlova/174528/index.php?lang=ua

h t tp : / / t o rg i . f g . gov .ua / ca t a l og /ne rukhom-s t /
nezhitlova/174529/index.php?lang=ua

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя ви-
кликає Очеретька Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 
року народження та Федотова Михайла Вікторови-
ча, 21.06.1969 року народження в судове засідання 
у кримінальному провадженні № 1-кп/331/9/2018 за 
обвинуваченням Очеретька Ігоря Валерійовича, Фе-
дотова Михайла Вікторовича у скоєнні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 
ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться 02.04.2018 
року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду за 
адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, 
зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

Херсонський міський суд Херсонської області (адреса 
суду: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул.Маяковсько-
го, 6/29) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 02.04.2018 о 10:30 до Мельничук Денис 
Якович (останнє відоме місце реєстрації: 73490, Херсонська 
обл., м. Херсон, с. Комишани, пров. Мирний, буд. 13) справа  
№ 766/7219/16-ц, суддя Майдан С. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/350/16-к стосовно Столя-
ренка В’ячеслава Іоновича, 30.04.1986 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачений 
Столяренко В.І. зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Дзержинськ, вул. Маяковського, 8/48.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Столя-
ренка В’ячеслава Іоновича у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 02 квітня 2018 року о 13.00 год. в залі Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко С. О., 
Попової О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне криміналь-
не провадження № 426/4973/16-к стосовно Філіпченка Олек-
сандра Миколайовича, 31.05.1972 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 262 КК України. Обвинувачений Філіпченко О. М. зареє-
стрований за адресою: Луганська область, м. Перевальськ, 
вул. Литовська, буд. 2, кв. 131.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Філіпченка Олек-
сандра Миколайовича у судове засідання, яке відбудеться 30 
березня 2018 року о 12.00 год. в залі Сватівського районного 
суду Луганської області, що розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко С. О.,  
Попової О. М.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 19 травня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22017130000000014 відносно Кочкіна Миколи Бори-
совича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Кочкін Мико-
ла Борисович y судове засідання, яке відкладено на 30 
березня 2018 року о 10 годині 00 хвилин та відбудеться у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений вва-
жається повідомленим про дату, час та місце слухання 
справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю. Ю. Цимбал

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинувачену 
Горбенко Олену Вікторівну, 02.07.1968 року народження, за-
реєстровану за адресою: Луганська область, м. Золоте (4), 
вул. Красноармійська, 5/58, за матеріалами кримінально-
го провадження № 425/1770/17, № 1-кп/425/68/18, на під-
ставі обвинувального акта відносно Горбенко О. В. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченій Горбенко О. В. необхідно прибути до під-
готовчого судового засідання, яке відбудеться 29 березня 
2018 року о 10 год. 50 хв. в приміщенні Рубіжанського місь-
кого суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинуваче-
на вважається повідомлена про дату, час та місце розгля-
ду справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розгля-
нуто за її відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Вільнянський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Дем’янова Віталія Володимировича, 
18.09.1980 р.н., який зареєстрований за адресою: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Горь-
кого, 9, кв. 51, останнє відоме суду місце мешкання: 
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Пер-
шотравнева, 33, в судове засідання по спеціальному 
кримінальному провадженню № 1-кп/314/35/2017 
(№ 314/8121/16-к) за обвинуваченням у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 29 березня 2018 року о 14.00 
год. в приміщенні суду за адресою: 70002, Запорізь-
ка область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4, кабінет 
№ 5, для участі у розгляді спеціального криміналь-
ного провадження. Головуючий суддя Кіяшко В. О.,  
судді Беспалько Т. Д., Кофанов А. В.

Приазовський районний суд Запорізької облас-
ті (Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пуш-
кіна, 5, тел. (06133) 22160), викликає Діденка Дми-
тра Сергійовича, 30.05.1986 р.н., зареєстровано-
го за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, вул. Костюшка, б. 45; та Михайленка Юрія Олек-
сандровича, 25.12.1978 р.н.. зареєстрованого за 
адресою: Чернігівська область, Коропський район,  
с. Лукнів, вул. Миру, б. 102, як обвинувачених, у су-
дове засідання, призначене на 19 березня 2018 ро-
ку о 10.30 год., по кримінальному провадженню  
№ 22014050000000423 за обвинувальним актом від-
носно Діденка Д. С., Михайленка Ю. О., які обвину-
вачуються у вчиненні кримінальних правопорушень 
(злочинів), передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 
КК України, в якому ваша участь є обов’язковою. 
Колегія суддів: головуючий суддя Васильцова Г. А.,  
судді: Пантилус О. П., Діденко Є. В.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова ви-
кликає Дудіна Миколу Миколайовича, 28.10.1991 
року народження, обвинуваченого у вчинені злочи-
ну, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, по обви-
нувальному акту, внесеному в Єдиний реєстр досу-
дових розслідувань за № 42016220000001040 від 
24.11.2016 року, справа № 644/6463/17-к, прова-
дження № 1-кп/644/638/17, в підготовче судове за-
сідання, призначене на 20 березня 2018 року о 14 
годині 30 хвилин, головуючий суддя Горчакова О. І. 
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Харків, вул. Бібліка (вул. 2-ї П’ятирічки), 
18 (корпус № 2 суду), зал судового засідання 5.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута без участі Дудіна Миколи Миколайовича.

Ліквідаційна комісія селянського (фермерського) 
господарства «Скріпка А. І.» в особі голови  ліквіда-
ційної комісії Камишенко Іллі Миколайовича повідо-
мляє, що відповідно до рішення засновника (власни-
ка) від 05.12.2017 р. припиняється діяльність селян-
ського (фермерського) господарства «Скріпка А. І.» 
(код ЄДРПОУ 30942580, місцезнаходження: 87060, 
Донецька область, Нікольський район, с. Бойове, 
вул. Покровська, буд. 4 ) шляхом його ліквідації.

Претензії кредиторів до селянського (фермер-
ського) господарства «Скріпка А. І.» приймаються 
ліквідаційною комісією протягом двох місяців з дня 
опублікування цього оголошення за адресою місця 
знаходження голови ліквідаційної комісії:

Донецька область, Нікольський район, с. Суженка, 
вул. Степова, буд. 14.

Дніпровський районний суд м. Києва 
викликає в судове засідання по цивільній 
справі № 755/18734/17 як відповідача Хо-
ван Сергія Петровича 12.08.1981 року на-
родження за позовом Хован Ірини Вікто-
рівни про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 
30 хв. 06 квітня 2018 р.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнко, 
буд. 3, каб. 34.

Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки в судове засідання, справа буде роз-
глянута без вашої участі.

Суддя В. П. Гончарук

Білоус Роман Юрійович, 29.04..1974 року на-
родження, який зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Чкалова, б. 1, в 
порядку ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 
26.03.2018 р. о 09.00 год. до Димитровського місь-
кого суду Донецької області (адреса розташування: 
м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 
73, зал № 1) для участі у судовому засіданні в ста-
тусі обвинуваченого в кримінальному проваджен-
ні № 22015050000000425 від 26.10.2015 р. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування по-
вістки про виклик обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомлений з її змістом.

05.03.2018 року Димитровським міським су-
дом Донецької області постановлено ухвалу про 
виправлення описки в ухвалі суду від 23.01.2018 
р. про призначення даної справи до судового роз-
гляду.

Суддя Редько Ж. Є.

Артемівським міськрайонний судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове 
провадження за кримінальним провадженням 
щодо Гармса Артема Володимировича за ско-
єння кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, судовий роз-
гляд якої призначено на 09.00 годин 27 берез-
ня 2018 року.

У зв’язку з цим обвинуваченням Гармсу Ар-
тему Володимировичу необхідно з’явитись до 
зали судового засідання № 306 Артемівського 
міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: 84500, Донецька область, місто Бахмут, ву-
лиця Миру, 5, 27 березня 2018 року о 09.00 го-
дині.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області (84500, м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5) розглядає кримінальну справу за 
обвинувальним актом відносно Мазурова Дми-
тра Володимировича, повідомленого про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі: Мазуров Дмитро 
Володимирович, 24.11.1977 року народження, 
який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Торез, вул. Миру, б. 55, кв. 1, виклика-
ється на 22.03.2018 року на 09 годину 00 хви-
лин до суду, кабінет № 312, для участі у розгля-
ді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Н. М. Погрібна

В провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької облас-
ті (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31) знаходиться кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Пилипенка Анато-
лія Миколайовича, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-З КК України, який виклика-
ється для участі у розгляді кримінального 
провадження, яке відбудеться 26 березня 
2018 р. на 13.00 годин та 20 квітня 2018 
року о 09.30 годині в приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 
31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

Добропільський міськрайонний суд 
Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) 
розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Горбунова Ігоря Вікто-
ровича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинувачений Горбунов Ігор Вікто-
рович, 11.10.1986 р.н., останнє місце ре-
єстрації якого: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Купріна, 1/216, викликається 
на 30.03.2018 року об 11.00 год. до До-
бропільського міськрайонного суду, кабі-
нет № 14, для участі у розгляді криміналь-
ного провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд 
Донецької області (85004, Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, буд. 
39А) розглядає кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Бойченка Олексан-
дра Борисовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Бойченко Олександр 
Борисович, 06.07.1961 р.н., останнє міс-
це реєстрації якого: м. Донецьк, проспект 
Ілліча, буд. 9. кв. 20, викликається на 
28.03.2018 р. о 10.00 год. до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 14 
для участі у розгляді кримінального про-
вадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд Доне-
цької області (85004, м. Добропілля Донецької 
області, вул. Банкова, буд 39А) розглядає кримі-
нальне провадження (справа № 242/478/17) за 
обвинуваченням Єрьоміна Дмитра Олександро-
вича, 15 червня 1975 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Єрьомін Дмитро Олексан-
дрович, 15 червня 1975 року народження, що 
мешкає за останньою відомою адресою: Доне-
цька область, м. Макіївка, вул. 48-й квартал, б. 
1, кв. 3, викликається на 28 березня 2018 року 
на 11 год. 00 хв. до Добропільського міськра-
йонного суду Донецької області, кабінет № 16, 
для участі у підготовчому судовому засіданні по 
зазначеному кримінальному провадженню. 

Суддя В. В. Корнєєва

В провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької області 
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться кримінальне провадження за 
обвинуваченням Галані Олександра Ген-
надійовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28,  
ч. 1, 2 ст. 258-3 КК України., який виклика-
ється для участі у розгляді кримінально-
го провадження, яке відбудеться 02 квіт-
ня 2018 року о 10.00 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко

В провадженні Жовтневого районно-
го суду м. Маріуполя Донецької області 
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться кримінальне провадження за 
обвинуваченням Шашкіна Костянтина Ва-
лерійовича у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України., який виклика-
ється для участі у розгляді кримінального 
провадження, яке відбудуться 27 березня 
2018 року о 09.30 годині в приміщенні су-
ду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Мета-
лургів, 31, каб. 19, 25.

Суддя О. Г. Васильченко
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку 
впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика.
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний — корисна ко-

палина загальнодержавного значення) Більче-Волицького родовища (гори-
зонти НД-3-12) згідно спеціального дозволу від 07.09.2000 №2236. Метод 
розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний. Роботи на ділянці надр 
буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобуван-
ня» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корис-
них копалин по Більче-Волицькому родовищу рахуються на Державному ба-
лансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні родовище розташоване на території 

Стрийського, Миколаївського і Жидачівського районів Львівської області в 
10 км північніше м. Стрий.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 91,3 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечен-
ня потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні 
заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської 
діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні родовище розташоване в північно-західній 
частині Угерсько-Косівської підзони Більче-Волицької зони Передкарпат-
ського прогину. На Більче-Волицькому газовому родовищі скупчення вуг-
леводнів встановлено в горизонтах НД-3 — 12, безпосередньо межує з Да-
шавським (на північному сході), Грудівським та Гаївським (на північному за-
ході) і Угерським (на південному заході) родовищами.

Перший приплив газу на родовищі отримано з карпатій-сенонських від-
кладів в свердловині № 5-БВ. В 1984 році створено Більче-Волицьке та Угер-
ське підземні сховища газу.

За величиною запасів родовище відноситься до групи невеликих, за 
складністю геологічної будови — до родовищ дуже складної будови. Родо-
вище перебуває в розробці з 1982 року. 

В 1999–2017 рр. пробурено 24 розвідувальні та експлуатаційні свердло-
вини. Встановлені нові поклади в південно-західній та південно-східній час-
тині родовища Видобуток газу за 2017 рік становить 81,73 млн. м3.

За технологічною схемою облаштування, газ по системі колекторів і 
шлейфів поступає на установку комплексної підготовки газу (УКПГ-Держів) 
та установку підготовки газу (УПГ-Пукеничі). Свердловини на родовищі під-
ключені до газозбірних промислових колекторів.

Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В меж-
ах земельних ділянок відведених для будівництва свердловин після його за-
вершення будуть проведені заходи щодо їх рекультивації.

Промисловий майданчик УКПГ-Держів Стрийського ЦВНГК ГПУ «Львів-
газвидобування» розташований на південь (1100 м) від с. Острів Миколаїв-
ського району Львівської області. На схід від УКПГ-Держів, на відстані 1400 
м, розташоване с. Держів Миколаївського району.

На території УКПГ-Держів здійснюється видобуток газу, його очищення 
від вологи і механічних домішок, осушення та його транспортування через 
магістральні газогони місцевим споживачам.

Проммайданчик УПГ-Пукеничі Стрийського ЦВНГК ГПУ «Львівгазвидобу-
вання» розташований на південь від с. Пукеничі Стрийського району Львів-
ської області на відстані 630 м.

УПГ-Пукеничі Стрийського ЦВНГК призначена для очистки природного 
газу від вологи і механічних домішок, одоризації газу етан-тіолом (етилмер-
каптаном) та подачі його безпосередньо місцевим споживачам.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються 
згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еко-
логічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному 
обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонально-
го використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охо-
ронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністтю, що 

має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефек-
том і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат 
в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж 
за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому 
виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне пові-
тря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднен-
ня (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа району досліджень відносить-
ся до басейну річки Дністер. Рівень води в ріках несталий, режим їх повністю 
залежить від пори року і кількості атмосферних опадів. Ґрунтові води роз-
повсюджені широко і приурочені до алювіальних піщано-галькових утво-
рень давніх і молодих терас (передбачено впровадження заходів щодо за-
безпечення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності під-
приємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-тех-
нічних та природоохоронних заходів — вплив характеризується як еколо-
гічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватися при видобувних 
роботах. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлу-
атації мінімальний, і може бути помітним в разі порушення технологічних 
процесів. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління 
діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речо-
винами. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та ін-
ших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: у межах родовища об’єкти природно-запо-
відного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтово-

го та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направ-
ленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рос-
линного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря.

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і 
культури (як об›єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту 
та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відхо-
дів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих 
законодавчих норм і актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати зна-
чного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав 
для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповіднос-
ті із вимогами ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 
2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, 
поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести роз-
рахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що перед-
бачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; ана-
ліз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, ін-
шої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаче-
ного попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкіл-
ля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауважен-
ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцін-
ки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати част-
ково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до за-
конодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
спеціальний дозвіл від 07.09.2000 № 2236 на користування надрами, з ме-
тою продовження видобування вуглеводнів Більче-Волицького родовища 
(горизонти НД-3-12), що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: від-
ділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресур-
сів України

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, на-

фта, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини 
загальнодержавного значення) Більського родовища згідно спеціального 
дозволу від 25.03.1999 року №1803. Метод розробки родовища – на ви-
снаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до спо-
живання газ природний, нафта і конденсат. Роботи на ділянці надр буде 
здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобуван-
ня» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Більському родовищу рахуються на Державному ба-
лансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характе-
ру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище розташоване в Зіньківсько-
му та Котелевському районах Полтавської  області і Охтирському райо-
ні Сумської області. Родовище знаходиться на відстані 18 км на північ від 
с. Опішня.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 24,7 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забез-
печення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоо-
хоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та йо-
го здоров’я.

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

У тектонічному відношенні родовище приурочене до смуги поєднання 
північної прибортової частини Дніпровсько-Донецької западини з її вісьо-
вим грабеном на ділянці апікального північно-східного схилу Шилівської 
міжструктурної депресії. Промислова газоносність пов’язана з відкладами 
від юрських до девонських утворень.

Родовище відкрито у 1958 році. Експлуатаційний фонд родовища скла-
дає 33 свердловини, з них 21 — діючі (16 — газові, 5 — нафтові). За да-
ними випробування промислові припливи газу отримані у відкладах пізньо-
візейського віку в горизонтах В-14, В-15а (сумісно з іншими горизонтами), 
В-15б, В-16а, В-16б, В-20. На даний час в промисловій розробці перебува-
ють горизонти В-14, В-15б, В-16б.

Початкові запаси газу по родовищу, оцінені в межах ділянки надр по кате-
горії С1 склали 8349 млн м3, запаси конденсату — 855 тис. т, нафти — 3107 
тис. т. По категорії С2 — 5406 млн м3 газу, 945 тис. т конденсату та 3447 тис. 
т нафти. За період розробки на родовищі видобуто 6 873,0 млн. м3 газу, 
393,5 тис. т конденсату та 154,6 тис. т нафти.

Більська установка комплексної підготовки нафти та газу (УКПНГ) скла-
дається з установки підготовки газу (УПГ) та установки підготовки нафти 
(УПН).

УПГ призначена для збору, підготовки, заміру природного газу та вугле-
водневого конденсату з горизонтів Тг,Тпк, В-14-15-16, М-1, Г-11 та забезпе-
чення транспортування газу по газопроводу Новотроїцька УКПГ-ГС Солоха, 
транспортування вуглеводневого конденсату по конденсатопроводу Ново-
троїцька УКПГ–ГС Солоха.

Процес підготовки газу та конденсату до подальшого транспортування 
включає: збір і сепарацію газу на УКПНГ; сепарацію газу на установці низь-
котемпературної сепарації (НТС); відокремлення газового конденсату від су-
путно-пластової води в розділювачах рідини та його часткову дегазацію; 
компримуванн янизьконапірного газу з направленням на установку НТС або 
в міжпромисловий газопровід; направлення підготовленого газу в міжпро-
мисловий газопровід.

Технологічна схема Більської УКПНГ передбачає підготовку газу мето-
дом низькотемпературної сепарації (НТС) з використанням дросель-ефек-
ту та рекуперації холоду зворотного потоку газу після низькотемператур-
ного сепаратора. 

Газоводоконденсатна суміш (ГВКС) від високонапірних свердловин Біль-
ського НГКР по індивідуальним шлейфам надходить до вузла входу сверд-
ловин, де при необхідності, дроселюється на регулювальних штуцерах ШР і 
поступає у колектор високого тиску Більської УКПГ. З вузла входу свердло-
вин газ поступає в сепаратор першого ступеня С-1/1, де очищується відвіль-
них конденсату і води. Після С-1/1 частково осушений газ надходить для по-
переднього охолодження у трубний простір теплообмінника Т-1/1. Охоло-
джений газ після виходу з Т-1/1 дроселюється на дроселі або на ежекто-
рі Еж. За рахунок дросель-ефекту газ охолоджується і поступає в сепаратор 
другого ступеня С-2/1 для вилучення сконденсованої при низькій темпера-
турі рідини. Перед входом на другий ступінь сепарації охолоджений газ змі-
шується з газом відкомпресорної станції (КС), від сепаратора С-2/2 серед-
ньонапірної лінії, від розділювача першого ступеня Р-1, від замірного сепа-
ратора С-2 зам. 

Відсепарований в С-2/1 газ поступає в затрубний простір теплообмінни-
ка Т-1/1.В Т-1/1 газ підігрівається і через вузол заміру газу, де виконується 
госпрозрахунковий облік, направляється на ГС Солоха для остаточної під-
готовки і далі в магістральний газопровід Єфремівка-Диканька-Київ (ЄДК).

ГВКС від середньонапірних свердловин по індивідуальним шлейфам над-
ходить до вузла входу свердловин Більської УКПНГ. На вузлі входу ГВКС 
при необхідно стідроселюється на регулювальних штуцерах ШР шлейфів 
свердловин, збирається у колекторі середнього тиску і поступає на вхід се-
паратора другого ступеня С-2/2, де очищується від вільних конденсату і во-
ди. Після С-2/2 частково осушений газ змішується з холодним потоком га-
зу високонапірної лінії, додатково охолоджується та надходить в сепаратор 
С-2/1. ГВКС від низьконапірних свердловин Більського ГКР по індивідуаль-
ним шлейфам надходить до вузла входу свердловин Більської УКПНГ. На 
вузлі входу ГВКС при необхідності дроселюється на регулювальних штуце-
рах ШР шлейфів свердловин, збирається у колекторі низького тиску і по-
ступає на вхід сепаратора першого ступеня С-1/3, де очищується від віль-
них конденсату і води.

Після С-1/3 частково осушений газ змішується з потоками газу дегаза-
ції від Р-2, Р-з, нафтового газу від Сн-2 і КСУ та надходить в підпірну єм-
ність ЕП-1. Суміш газу дегазації конденсату, супутнього нафтового газу та 
газу низьконапірних свердловин з ЕП-1 поступає для підняття тиску на КС.

Після КС газ заміряється на обліковому приладі та змішується з холод-
ним потоком газу високонапірної лінії, з яким надходить в сепаратор С-2/1. 
Також газ після обліковог оприладу може подаватись в колектор підготов-
леного газу. Технологічною схемою передбачена подача: суміші низькона 
пірних газів на вхід облікового приладу КС без заходу в ЕП-1 і без компре-
мування на КС; газу низьконапірних свердловин з С-1/3 в колектор підго-
товленого газу.

Для попередження гідратоутворення в газовий потік на гирлах свердло-
вин, на вузлі входу, на вході до трубного простору теплообмінника Т-1/1, на 
низьконапірному вході ежектора Еж вводиться метиловий спирт (метанол).

Подача метанолу здійснюється в кількості, що встановлена нормами 
витрати метанолу, які щорічно розробляються та затверджуються в ПАТ  
«Укргазвидобування».

УПН призначена для збору, підготовки та заміру нафти, що видобуваєть-
ся з Більського НГКР. Продукція нафтових свердловин – нафтогазоводяна 
суміш (НГВС) по викидним лініям (шлейфам) нафтових свердловин гори-
зонтів Тпк, А-6, М-1-2, К-2 поступає на вузол входу свердловин з тиском 0,2-
5,2 МПа та температурою –5-+20 0С. НГВС високонапірних свердловин дро-
селюється на вузлі входу до тиску 0,8-3,5МПа, з’єднуються в технологічний 
колектор і направляється в сепаратор нафти першого ступеня Сн-1. Супут-
ній газ з сепаратора Сн-1 направляється на сепаратор другого ступеня С-2/1 
основної технологічної лінії установки підготовки газу або на сепаратор па-
ливного газу власних потреб Сп-1. Рідина з сепаратора першого ступеня  
Сн-1 автоматично продувається в технологічний колектор, що йде на піч пі-
дігріву нафти П-1 або продувається в сепаратор нафти другого ступеня Сн-2.

НГВС низьконапірних свердловин дроселюється на вузлі входу до тиску 
0,2 МПа, з’єднуються в технологічний колектор і направляється на піч піді-
гріву нафти для підігріву до температури 55÷65 0С при тиску 0,2 МПа. Пе-
ред підігрівачем П-1 в потік вводиться розчин деемульгатора. Підігріта НГВС 
направляється в трубний простір теплообмінника Т-1 (при необхідності пі-
дігріву НГВС замірної лінії) і далі на трифазний горизонтальний сепаратор 
Сн-2 (тиск 0,13-0,2 МПа і температура +40 +50 0С). В сепараторі Сн-2 відбу-
вається розділення на газ, воду і нафту, здійснюється попередній скид води 
та основна дегазація нафти.

З Сн-2 нафта автоматично продувається в кінцеву сепараційну установ-
ку (КСУ). В КСУ при тиску 0,03-0,11 МПа і температурі +30 +45 0С відбува-
ється кінцева сепарація нафти від газу. Із КСУ дегазована нафта автоматич-
но: перший режим – зливається в резервуарний парк нафти (ємності Ен-1…
4); другий режим – направляється на лінію всмоктування насосів Н-10, Н-11 
(9МГР), для перекачування в конденсатопровід Новотроїцьк — ГС Солоха.

Вода з Сн-2 автоматично продувається в нафтовловлювач Н-1 або під-
земну дренажну ємність Ев-1. Після заповнення ємності Ев-1, вода передав-
люється в ємність пластової води Ев-2.

Супутній газ з сепаратора Сн-2 та КСУ направляється в ємність ЕП-1 осно-
вної технологічної лінії підготовки газу, або живить сепаратор паливного га-
зу Сп-1, при технологічній неможливості утилізувати даний газ він також 
може спалюватись на факельному амбарі. Після ЕП-1 газ поступає для під-
няття тиску на КС. Рідина з сепаратора паливного газу Сп-1 зливається в на-
фтовловлювач Н-1 або підземну дренажну ємність Ев-1.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

В резервуарному парку (ємності Ен-1…4) відбувається: накопичення на-
фти (перша ємність); остаточний відстій води та сепарація (друга ємність) 
та відвантаження нафти в конденсатопровід або автоцистерни (третя єм-
ність); ще одна ємність є резервною. Тобто в технологічному процесі кожна 
із ємностей виступає спочатку в ролі накопичувача нафти, потім відстійни-
ка і нарешті, підпірної ємності для насосів Н-10, Н-11 відвантаження нафти 
в конденсатопровід, або Нн-1, Нн-2 відвантаження нафти в автотранспорт.

Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В меж-
ах земельних ділянок відведених для будівництва свердловин після його за-
вершення будуть проведені заходи щодо їх рекультивації.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються 
згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еко-
логічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному 
обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонально-
го використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охо-
ронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністтю, що 

має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефек-
том і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат 
в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж 
за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому 
виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне пові-
тря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднен-
ня (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до річок 
Ворскла на сході і Грунь на заході (передбачено впровадження заходів що-
до забезпечення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльнос-
ті підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-
технічних та природоохоронних заходів — вплив характеризується як еко-
логічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та 
інших їх властивостей грунтів).Можливим джерелом забруднення можуть 
стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріа-
лами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація ри-
зиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпечен-
ням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища знаходиться заказ-
ник місцевого значення «Скоробір» та памятка природи місцевого значен-
ня «Урочище дуби» (передбачено дотримання вимог та обмежень відповід-
но до Закону України «Про об’єкти природно-заповідного фонду України»).

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтово-

го та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направ-
ленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рос-
линного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря.

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам›ятки архітектури, історії і культури 
(як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші еле-
менти техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів 
визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих за-
конодавчих норм і актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для 
здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із 
вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, 
поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести розра-
хунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз упо-
вноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко-
вої інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформа-
ції; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім 
абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: про-
тягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, заува-
ження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ва-
ших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропози-
цій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 

зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадсько-
го обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до зако-
нодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спе-
ціальний дозвіл від 25.03.1999 року №1803 на користування надрами, з ме-
тою продовження видобування вуглеводнів Більського родовища, що вида-
ється Держгеонадрами України. 

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

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

ки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку 
впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, су-

путні компоненти: етан, пропан, бутан, гелій — корисні копалини загально-
державного значення) Вільхівського родовища згідно спеціального дозво-
лу від 05.04.1999 року №1827. Метод розробки родовища — на виснажен-
ня, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання 
газ природний і конденсат. Роботи на ділянці надр буде здійснювати струк-
турний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргаз-
видобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корис-
них копалин по Вільхівському родовищу рахуються на Державному балансі 
корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, териториальні альтернативи.
В адміністративному відношенні родовище розташоване на території Ста-

нично-Луганського району Луганської області України в 25 км на пiвнiчний 
схід від обласного центру. Поблизу родовища знаходяться населенi пункти: 
с. Вiльхова, Колесникова, п. Болуйськ, Велика Вергунка та iнші.

Териториальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 16,7 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечен-
ня потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні 
заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської 
діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні родовище розташоване в північній частині 
Донбасу, в перехідній зоні між Донецькою складчастою спорудою i Воро-
незьким кристалічним масивом. За відкладами середнього карбону Віль-
хівське підняття являє собою брахiантиклiнальну складку з двома склепін-
нями, яка перекривається моноклiнально залягаючи між відкладами мезо-
кайнозою. Промислова газоносність пов’язана з відклади московського та 
башкирського ярусів.

Родовище відкрито в 1966 році. Загальний фонд складає 25 свердловин, 
в т. ч. експлуатаційний фонд — 22 свердловини  з них 19 діючих та 3 спо-
стережних. Початкові запаси газу по родовищу, по категорії С1 склали 8809 
млн м3, запаси конденсату — 68 тис. т, категорії С2 — 3042 млн м3 газу, та 
13 тис. т конденсату.

Свердловини підключені до двох установок комплексної підготовки га-
зу — УКПГ-1 та УКПГ-2, які розташовані на східній та західній ділянках ро-
довища. До західної установки підключені свердловини 9, 59, 62, 63, 64, 65, 
70, 80, 81 та 82, до східної — свердловини 24, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 
61, 83 та 84.

Опис роботи УКПГ-1.
Газ із свердловин 24, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61 та 84 з робочим 

тиском від 1,37 до 5,29 МПа по шлейфах надходить на вузол вхідних ни-
ток, проходить нерегульовані дросельні шайби, редукується до 0,7-0,8 МПа і 
надходить на сепаратори першого ступеня С-1-1, С-1-2. На вузлі вхідних ни-
ток для попередження гідратоутворення змонтований вузол подачі метано-
лу в потік газу з метанольного бачка М-4.

У сепараторах першого ступеня С-1-1 і С-1-2 (блоки ГБ-18) в результаті 
редукування з газу виділяється суміш конденсату і пластової води, що відо-
кремилася в сепараторах першого ступеня і по мірі заповнення періодично 
скидається в ємність збору і вивітрювання конденсату Е-4.

Відсепарований газ після сепараторів першого ступеня С-1-1, С-1-2 на-
правляється в сепаратор другого ступеня С-2, де відбувається додаткове 
відділення вологи і механічних домішок від газу. Рідина, що відокремилася 
у сепараторі С-2, по мірі заповнення періодично скидається в ємність збору 
і вивітрювання конденсату Е-4.

Для дослідження свердловин передбачений дослідницький сепаратор 
С-Д, за допомогою якого можна проводити дослідження свердловин при 
заданих параметрах без випуску газу в атмосферу. Після дослідницького се-
паратора газ направляється на сепаратор другого ступеня. Рідина, що відо-
кремилася в сепараторі С-Д, періодично по мірі заповнення скидається в єм-
ність збору і вивітрювання конденсату Е-4.

Для продувки вибоїв і шлейфів свердловин передбачений продувочний 
сепаратор С-П, який дозволяє уловлювати рідину, що зібралася на вибої і 
шлейфі свердловини. Рідина, що відділилася при продувці, по мірі заповне-
ння періодично скидається в дренажну ємність Е-3. Після сепаратора друго-
го ступеня С-2 газ проходить через замірний вузол і подається в газопровід.

Відділена в сепараторах С-1-1, С-1-2, С-2, С-Д, С-П рідина, по мірі нагро-
мадження, подається в дренажну ємність Е-3 і ємність збору і вивітрюван-
ня конденсату Е-4. У ємності збору і вивітрювання конденсату здійснюється 
поділ суміші на вуглеводневий конденсат і пластову воду.

Пластова вода з ємності Е-4 самопливом зливається в ємність збо-
ру промстоків Е-2, по мірі нагромадження, вивозиться автоцистернами на 
УКПГ Дружелюбівского ГКР для повернення в пласт вивозиться автоцестер-
нами для переробки до Шебелинського відділення перобки газу, конденса-
ту і нафти. Конденсат з ємності Е-4 зливається в ємність збереження кон-
денсату Е-1, звідки по мірі заповнення вивозиться автоцистернами на пере-
робку на ШГБЗ. Аналогічно працює і дренажна ємність.

Захист посудин, що працюють під тиском, здійснюється за допомогою 
запобіжних клапанів, відрегульованих на визначений тиск спрацьовування. 
Скидання від запобіжних клапанів направляються на свічу. Для контролю 
за технологічним процесом підготовки газу до транспорту на шляху прохо-
дження газу та рідини в межах УКПГ передбачений вимір температур, тис-
ку і витрати.

Опис роботи УКПГ-2.
Газ із свердловин 9, 59, 62, 63, 64, 65, 70, 80, 81 та 82 з робочим тиском 

від 1,40 до 4,41 МПа по шлейфах надходить на вузол вхідних ниток, прохо-

дить нерегульовані дросельні шайби, газ редукується до 1,1-1,2 МПа і над-
ходить в сепаратор першого ступеня С-1.

Газ зі свердловини 9 з робочим тиском 1,4 МПа по шлейфу надходить на 
вхідну нитку, проходить нерегульовані дросельні шайби діаметром 4,2 мм, 
редукується до 0,7-0,8 МПа і надходить в сепаратор низьконапірних сверд-
ловин С-Н.

У сепараторах С-1 і С-Н у результаті редукування з газу виділяється суміш 
конденсату, пластової води і механічних домішок. Рідина, що відокремила-
ся, періодично по мірі заповнення, скидається в продувочну ємність Е-1.

Газ із сепаратора С-1 додатково редукується за допомогою регульова-
ного штуцера до 0,7-0,8 МПа і подається на сепаратор другого ступеня С-2 
(блок ГБ-18), а газ із сепаратора С-Н також подається в сепаратор другого 
ступеня С-2 (блок ГБ-18).

Для попередження гідратоутворення змонтовано вузол подачі метанолу 
в потік газу метанольного бачка М-3 на вузлі вхідних ниток і перед регульо-
ваним штуцером.

У сепараторі другого ступеня С-2 у результаті редукування після сепара-
тора першого ступеня С-1 виділяється суміш конденсату, пластової води і 
механічних домішок. Рідина, що відокремилася, періодично, по мірі запо-
внення скидається в продувочну ємність Е-1.

Відділена в сепараторах С-1, С-Н, С-2 рідина періодично, по мірі заповне-
ння скидається в продувочну ємність Е-1, де відбувається відділення ріди-
ни на вуглеводневий конденсат і пластову воду. Пластова вода з ємності Е-1 
зливається в ємність збору промстоків Е-3, а по мірі заповнення вивозиться 
автоцистернами на УКПГ Дружелюбівского УКПГ для утилізації (закачування 
в пласт). Конденсат з ємності Е-1 зливається в ємність збору конденсату Е-2, 
а по мірі заповнення, вивозиться автоцистернами на переробку на ШГБЗ.

Захист посудин, що працюють під тиском, здійснюється за допомогою 
запобіжних клапанів, відрегульованих на визначений тиск спрацьовування. 
Скидання від запобіжних клапанів направляються на свічу.

Для контролю за технологічним процесом підготовки газу до транспорту 
на всьому шляху проходження газу та рідини в межах установок комплек-
сної підготовки газу передбачений вимір температур, тиску і витрати.

Газ з УКПГ-1 та УКПГ-2 по одній нитці під тиском 10-12 кгс/см2 подаєть-
ся на ГРС-2 ВАТ «Луганськгаз», а по другій з тиском до 3 кгс/см2 – спожива-
чам Райгородського УЕГГ.

Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В меж-
ах земельних ділянок відведених для будівництва свердловин після його за-
вершення будуть проведені заходи щодо їх рекультивації.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються 
згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еко-
логічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному 
обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонально-
го використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охо-
ронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністтю, що 

має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефек-
том і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат 
в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж 
за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому 
виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне пові-
тря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднен-
ня (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до ба-
сейну р. Сіверський Донець: з правими притоками — річками Лугань i Лу-
ганчик, лiвим — річкою Деркул, що тече схiднiше вiд родовища (передбаче-
но впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); при 
штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження пе-
редбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів — вплив 
характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та 
інших їх властивостей грунтів).Можливим джерелом забруднення можуть 
стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріа-
лами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація ри-
зиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпечен-
ням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища об’єкти природно-запо-
відного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтово-

го та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направ-
ленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рос-
линного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря.

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури 
(як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші еле-
менти техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів 
визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих за-
конодавчих норм і актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для 
здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із 
вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, 
поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести розра-
хунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз упо-
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вноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко-
вої інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформа-
ції; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім 
абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: про-
тягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, заува-
ження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 

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

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до зако-
нодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спе-
ціальний дозвіл від 05.04.1999 року №1827 на користування надрами, з ме-
тою продовження видобування вуглеводнів Вільхівського родовища, що ви-
дається Держгеонадрами України. 

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

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

ки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку 
впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Продовження видобування вуглеводнів (нафта, газ природний, газ, роз-

чинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення) Гадяцького родовища згідно 
спеціального дозволу від 21.02.2001 року №2386. Метод розробки родови-
ща — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція – підготовлений 
до споживання газ природний, нафта і конденсат. Роботи на ділянці надр 
буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобу-
вання» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корис-
них копалин по Гадяцькому родовищу рахуються на Державному балансі 
корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернати-
ви.

В адміністративному відношенні родовище розташоване на території Га-
дяцького району Полтавської області. Найближчими до родовища населе-
ними пунктами є районний центр м. Гадяч, що знаходиться на відстані 6 
км на південь від родовища, та села Хитці, Бухалове, Красна Лука, Глибо-
ка Долина.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 21,73 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечен-
ня потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні 
заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської 
діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні родовище розташоване в межах центральної 
частини північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини і при-
урочена до однойменної брахіантиклінальної складки. Промислова газонос-
ність встановлена всередньокам’яновугільному (в гор. Б-10, Б-11-12 баш-
кирського ярусу) та нижньокам’яновугільному — серпуховсько-верхньові-
зейському (в гор. С-3, С-4, С5 та гор. В-15, В-16, В-17, В-18, В-19, В-20) і 
нижньовізейсько-турнейському (вгор. В-25 і Т-1-4) комплексах.

Дослідно-промислова розробка родовища розпочата 21 грудня 1975 р. В 
промисловій розробці знаходилося з 1980 по 1990 рр. В 1990 р. родовище 
було законсервоване (консервація родовища пов’язана зпадінням робочих 
тисків по свердловинах нижче тиску в магістральномугазопроводі та з не 
облаштованістю родовища для розробки за технологієюпідтримання плас-
тового тиску з використанням води в якості робочого агенту). У липні 2004 
року Гадяцьке родовище виведене з консервації після вводу в експлуатацію 
оціночно-експлуатаційної свердловини 201.

По кількості покладів відноситься до типу складних (багатопокладових), 
на родовищі виявлено 89 покладів (56 нафтових, 1 нафтогазоконденсат-
ний і 32 газоконденсатних), із яких 65 розкриті свердловинами, решта 24 
передбачаються, приймаючи до уваги площу розповсюдження відповідних 
пластів та наявні пасткові умови; по типу покладів — до комбінованих. По-
чаткові запаси газу по родовищу, оцінені в межах ділянки надр, по катего-
рії С1  склали 7601 млн м3, запаси конденсату — 1950 тис. т, запаси нафти 
— 250 тис. т.,  категорії С2 — 119 млн м3 газу, 22 тис. т конденсату, та 566 
тис. т нафти.

В межах ділянки пробурено 28 свердловин, в т. ч. 8 діючих (всі нафтові), у 
бурінні знаходиться 2 свердловини. За період розробки видобуто 3662 млн. 
м3 газу, 697 тис. т конденсату та 36,6 тис. т нафти.

На сьогодні на Гадяцькому родовищі не передбачено окремої системи 
збору і підготовки продукції нафтових свердловин.

Підготовка нафти проводиться на існуючій установці комплексної підго-
товки газу (УКПГ), запроектованій для підготовки газу і конденсату Гадяць-
кого родовища в 1975 р. 

Гадяцька установка комплексної підготовки газу призначена:
— для вилучення з природного газу Гадяцького родовища конденсату, 

пластової води та забезпечення транспортування газу через газопровід-від-

вод з Тимофіївської УКПГ до міжпромислового газопроводу «Новотроїцьк-
Більськ ГС-Солоха», а також місцевим споживачам населених пунктів: Крас-
на Лука, Римарівка, Сватки, Бухалівка, Максимівка, Бірки, Гречанівка та По-
биванка;

— для прийому, підготовки та забезпечення подальшого транспортуван-
ня вуглеводневого конденсату з Яблунівської та Валюхівської УКПГ. Про-
цес підготовки газу, конденсату та нафти до подальшого транспортування 
включає:

— збір газу на УКПГ;
— сепарацію газу на установці низькотемпературної сепарації;
— відокремлення вуглеводневого конденсату від супутно-пластової во-

ди в розділювачах рідини, часткову дегазацію конденсату та його подачу в
конденсатопровід;
— збір і подачу нафти в конденсатопровід.
УКПГ введено в експлуатацію 31 березня 1979 року. Підготовка газу здій-

снюється на двох технологічних лініях з проектною продуктивністю кожної 
(по сепаратору другого ступеня сепарації з тиском сепарації 5,5 МПа) до 
1 млн м3/доб. відсепарованого газу. Одна лінія робоча, друга — резервна.

Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В меж-
ах земельних ділянок відведених для будівництва свердловин після його за-
вершення будуть проведені заходи щодо їх рекультивації.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються 
згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еко-
логічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному 
обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонально-
го використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охо-
ронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністтю, що 

має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефек-
том і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат 
в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Пла-
тіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошо-
вому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне 
повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруд-
нення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до річок 
Псел та Грунь (передбачено впровадження заходів щодо забезпечення ре-
жиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності підприємства, з ура-
хуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природо-
охоронних заходів — вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та 
інших їх властивостей грунтів). Можливим джерелом забруднення можуть 
стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріа-
лами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація ри-
зиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпечен-
ням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища об’єкти природно-запо-
відного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтово-

го та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направ-
ленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рос-
линного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря.

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури 
(як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші еле-
менти техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів 
визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих за-
конодавчих норм і актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для 
здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із 
вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, 
поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести розра-
хунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз упо-
вноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко-
вої інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформа-
ції; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім 
абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: про-
тягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати упо-
вноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, заува-
ження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 

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

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до зако-
нодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спе-
ціальний дозвіл від 21.02.2001 року №2386 на користування надрами, з ме-
тою продовження видобування вуглеводнів Гадяцького родовища, що вида-
ється Держгеонадрами України. 

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

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

ки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку 
впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат — ко-

рисні копалини загальнодержавного значення) Грушівського (за винятком 
Сусолівського блоку) родовища згідно спеціального дозволу від 24.03.1999 
р. №1796. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газо-
вий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природний. Ро-
боти на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корис-
них копалин по Грушівському родовищу (за винятком Сусолівського блоку) 
рахуються на Державному балансі корисних копалин України; наявні доку-
менти дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернати-
ви.

В адміністративному відношенні родовище розташоване на території 
Дрогобицького району Львівської області в 15 км на північний захід від м. 
Дрогобич. Найближчими населеними пунктами є села Грушів, Волоща, Ти-
нів, Добрівляни, Летиня, Вороблевичі.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 33,8 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечен-
ня потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні 
заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської 
діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні родовище розташоване в північно-західній 
частині Косівсько-Угерської підзони Більче-Волицької зони Передкарпат-
ського прогину. Основні промислові поклади газу містяться в породах ниж-
ньодашавської підсвіти сарматського ярусу міоцену.

Родовище відкрите в 1973 р. В межах ділянки надр, запаси газу станов-
лять: 309 млн м3 за категорією С1, 4122 млн м3 за категорією С2, в тому чис-
лі 1401 млн м3 за категорією С2 та 100 млн м3 за категорією С3. Запаси кон-
денсату становлять в об’ємі 2,1 тис.т за категорією С1 та 2,8 тис.т за кате-
горією С2.

На родовищі знаходяться в розробці газові поклади горизонтів НД-14 
та НД-13. Завершені розробкою газові поклади горизонтів НД-16, НД-15,  
НД-11, НД-9 та НД-6.

Сумарний видобуток газу з родовища від початку розробки становить 
222,6 млн м3 газу. Розробка родовища здійснюється 7 свердловинами (св. 
2-Грушівська, 11-Грушівська, 22-Грушівська, 24-Грушівська, 30-Грушівська, 
31-Грушівська, 32-Грушівська).

Для підготування газ із свердловин поступає на установку підготовки га-
зу (УПГ) Грушів. Сверловини 31-Гш, 2-Гш, 11-Гш експлуатуються за колек-
торною схемою по шлейфу сердловини 1-Тн, яка з 01.2007 р. переведена в 
фонд контрольних. Свердловина 30-Гш експлуатується по шлейфу сверд-
ловини 2а-Гш (контрольна з 03.2006 р.). Свердловини 22-Гш, 24-Гш з’єднані 
з УПГ–Грушів індивідуальними шлейфами.Свердловини розташовані на 
значній віддалі між собою і УПГ. До УПГ–Грушів під’єднані свердловини Ти-
нівського і Південно-Грабинського родовищ.

Процес підготовки видобутої мінеральної сировини здійснюється на уста-
новці підготовки газу (УПГ), до якої підключено свердловини родовища.

Установка підготовки газу функціонує з метою розділення фракцій при-
родного газу, рідких вуглеводнів (газовий конденсат), супутньо-пластової 
води та механічних домішок, які надходять зі свердловин родовища у змі-
шаному вигляді. Газ по індивідуальних шлейфах подається на УПГ. Природ-
ний газ із свердловин поступає на вхідні нитки, на яких встановлено шайби 
для регулювання витрат газу по кожній свердловині. За допомогою запірної 
арматури передбачено можливість переключання свердловин з загального 
контуру на замірний (для геологічних досліджень та визначення продуктив-
ності свердловин). Потім газ через вхідні засувки подається на сепаратори. 
У сепараторах проводиться відбиття вологи та очищення газу від механічних 
домішок, а також проведення осушення.

Відсепарована рідина із сепараторів потрапляє в розділювачі, де відбува-
ється поділ рідини на конденсат і воду, які в свою чергу подаються в окремі 
ємності. Далі газ подається на наступний сепаратор для більш тонкої очист-
ки. Конденсат вивозять цистернами для переробки на переробному заводі. 
Супутньо-пластова вода повертаеться в пласт на пункті повернення супут-
ньо-пластових вод.

Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В ме-
жах земельних ділянок відведених для будівництва свердловин після його 
завершення будуть проведені заходи щодо їх рекультивації.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються 
згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еко-
логічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному 
обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонально-
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

го використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охо-
ронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністтю, що 

має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефек-
том і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат 
в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, роз-
раховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих за-
бруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 
Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища представлена річками 
Бистриця та Трудниця, а також мережами меліоративних каналів (передба-
чено впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); при 
штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження пе-
редбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив ха-
рактеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобувних 
роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших 
їх властивостей грунтів).Можливим джерелом забруднення можуть стати сто-
ки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріалами, техніч-
ними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація ризиків досяга-
ється шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного 
поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища об’єкти природно-заповід-
ного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового 

та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні 
на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного 
покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря.

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект 
(позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку ра-
йону). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток як 
регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного 
дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури (як 
об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи 
техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимо-
гами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів ви-
значається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих законо-
давчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину стат-
ті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність 
належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які мо-
жуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із 
ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 трав-
ня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здій-
снення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із ви-
могами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 
23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, по-
верхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести розрахун-
ки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; про-
ведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповнова-
женим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової ін-
формації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; надан-
ня уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на до-
вкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; 
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського об-
говорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 
20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього по-
відомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших заува-
жень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом за-
свідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарю-
вання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний вра-
хувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обся-
гу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до зако-
нодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спе-
ціальний дозвіл від 24.03.1999 р. №1796 на користування надрами, з метою 
продовження видобування вуглеводнів Грушівського родовища (за винятком 
Сусолівського блоку), що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на 
довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України.

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

впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку 
впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Продовження видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, су-

путні компоненти: етан, пропан, бутани, гелій — корисні копалини загаль-
нодержавного значення) Єфремівського родовища згідно спеціального до-
зволу від 28.12.2000 №2355. Метод розробки родовища — на виснажен-
ня, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання 
газ природний і конденсат. Роботи на ділянці надр буде здійснювати струк-
турний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргаз-
видобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корис-
них копалин по Єфремівського родовища рахуються на Державному балан-
сі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернати-
ви.

В адміністративному відношенні родовище розташоване на тери-
торії Первомайського району Харківської області. Найближчі насе-
лені пункти: с. Єфремівка, с. Мар’ївка, с. Дмитрівка. Районний центр  
м. Первомайськ знаходиться в 12—15 км на південний схід від родовища.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 61,2 км2; родовище знаходиться у промисловій розробці).

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

воднів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, забезпечен-
ня потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні 
заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської 
діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

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

Єфремівська брахіантиклінальна складка входить до складу Хрестищен-
сько-Єфремівського валу, приосьової зони південно-східної частини Дні-
провсько-Донецької западини, яка має у геологічному розрізі максимальні 
товщини осадового чохла, особливо відкладів пермі і розвитком соляно-ку-
польних структур у мезозойському структурному поверсі. 

Перша глибока пошукова свердловина №1 на Єфремівській площі закла-
дена у 1964 р. Розвідувальні роботи на площі закінчено у 1967 р. В межах ді-
лянки пробурено 85 свердловин. За період розробки видобуто 73326 млн м3 
газу та 1523 тис. т конденсату.

Для підготовки видобувної продукції свердловин на родовищі було збу-
довано дві установки комплексної підготовки газу (УКПГ) —УКПГ — 1/2 та 
УКПГ — 3/4. УКПГ — 1/2 розташована на відстані 280 м на захід від сверд-
ловини 126. УКПГ — 3/4 знаходиться на відстані 800 м на північ від сверд-
ловини 103.

Збирання видобувної продукції від діючих свердловин до УКПГ здійсню-
ється за променевою схемою. Продукція свердловин транспортується по 
шлейфах (частина свердловин працюють в один шлейф) змонтованих з 
труб діаметрами 168, 114 та 89 мм та довжинами від 280 до 5350 м. Середні 
втрати тиску газу в шлейфах не перевищують 0,1 МПа.

Через падіння видобутку газу та зниження робочого тиску свердловин, 
більша частина технологічного обладнання УКПГ демонтована. Промислова 
підготовка газу фактично спрощена до попередньої підготовки — односту-
пеневої сепарації газу від рідини (вуглеводневого конденсату, пластової во-
ди та механічних домішок) у крапельному стані. Остаточна підготовка газу 
Єфремівського ГКР до транспортних кондицій проводиться на Хрестищен-
ській централізованій установці підготовки газу з турбодетандерними агре-
гатами (ТДА), після компримування газу на Хрестищенській дотискній комп-
ресорній станції (ДКС).

На УКПГ — 1/2 сепарація газу здійснюється на двох технологічних нитках 
з сепараторами. З УКПГ — 1/2 газ подається на УКПГ — 3/4. Частина газу з 
УКПГ — 1/2 через відбійний сепаратор подається на с. Єфремівка.

На УКПГ — 3/4 технологічний процес підготовки видобувної продукції за-
безпечується шляхом одноступеневої сепарації. Природний газ з УКПГ — 
1/2 та від інших свердловин родовища по шлейфах поступає на вузол вхід-
них шлейфів (ВВШ). З ВВШ газ подається у вхідний колектор, після чого на-
правляється на три сепаратори, які підключені паралельно. У сепараторах 
відбувається відокремлення від газу води, вуглеводнів та механічних домі-
шок, після чого відсепарований газ сходиться у вихідному колекторі. Далі 
газ проходить вузол виміру витрати газу і по лгазопроводу підключення по-
дається в магістральний газопровід Єфремівка—Диканька—Київ або Ше-
белинка—Диканька—Київ до Хрестищенської ДКС і на Первомайську ГРС. 

Для контролю за роботою свердловин (індивідуального виміру дебіту га-
зу, води і конденсату) передбачена лінія геологічного виміру з сепаратором 
С-1-Г, за допомогою якої можна досліджувати окрему свердловину не пе-
рериваючи загальний процес видобутку вуглеводнів. Після індивідуально-
го виміру рідина, що виділилась в сепараторі С-1-Г продувається на вимір-
ну ємність, де по мірній шкалі визначається кількість води і конденсату. Піс-
ля чого вся рідина зливається в ємність ЕПС. Відсепарована рідина із сепа-
раторів С-2, С-3, С-4 продувається в розділювач, де відбувається поділ ріди-
ни на конденсат і пластову воду. 

Конденсат із розділювача продувається по трубопроводу на Єфремівську 
ПГРС. Вилучений газовий конденсат представляє суміш вуглеводнів метано-
вого, нафтенового і ароматичного ряду. 

Вода із розділювача зливається в підземну ємність ЕПС, де по мірі нако-
пичення відкачується агрегатом в автоцистерни і вивозиться на спеціалізо-
вані споруди УПГ-2 Кобзівського ГКР або на Хрестищенському ГСК для по-
дальшого повернення у водопоглинаючий пласт. 

Для попередження і боротьби з гідратоутворенням (переважно в зимо-
вий період) використовується метанол, який по інгібіторопроводах подаєть-
ся на устя свердловин, на ВВШ, на вхід сепараторів і на вузол виміру газу. 
Подача метанолу здійснюється в кількості, що встановлена нормами витрат 
метанолу, які щорічно розробляються та затверджуються в ДК «Укргазви-
добування».

На Хрестищенській централізованій установці підготовки газу з ТДА, газ 
Єфремівського ГКР разом з газом інших родовищ за допомогою Хрести-
щенської ДКС компримується з 0,78 МПа до 3,43 МПа. Далі методом низь-
котемпературної сепарації (НТС) за рахунок ТДА, газ остаточно готується 
до подальшого транспортування. Хрестищенська централізована установ-
ка підготовки газу з ТДА забезпечує високу якість осушки та відбензинен-
ня природного газу Хрестищенської групи родовищ для газу, що подається 
в магістральні газопроводи.

Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В ме-
жах земельних ділянок відведених для будівництва свердловин після його 
завершення будуть проведені заходи щодо їх рекультивації.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються 
згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еко-
логічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному 
обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонально-
го використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охо-
ронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес розробки родовища не є діяльністтю, що має зна-

чні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших ре-
човин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місце-
вості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди 
забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розрахо-
вується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруд-
нюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Подат-
кового кодексу України). 

Водне середовище: на території ділянки знаходяться р. Оріль, Орілька, Бере-
ка, які мають невелику, місцями заболочену заплаву (передбачено впроваджен-
ня заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі ді-
яльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організацій-
но-технічних та природоохоронних заходів — вплив характеризується як еколо-
гічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобувних робо-
тах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших їх влас-
тивостей грунтів). Можливим джерелом забруднення можуть стати стоки поверх-
невих вод, забруднення паливно-мастильними матеріалами, технічними рідина-
ми, а також забруднення відходами. Мінімізація ризиків досягається шляхом ре-
тельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небез-
печними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища знаходиться гідрологічний за-
казник місцевого значення «Єфремівський» (передбачено дотримання вимог та 
обмежень відповідно Закону України «Про об’єкти природно-заповідного фон-
ду України»). 

Рослинний, тваринний світ: 
Рослинність — прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та 

рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, направленні на змен-
шення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ — вплив опосередкований за рахунок викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря.

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії і культури 
(як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші еле-
менти техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів 
визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог діючих за-
конодавчих норм і актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для 
здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із 
вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із впливу на повітря, ґрунт, 
поверхневі та ґрунтові води, флору і фауну району, а також провести розра-
хунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз упо-
вноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додатко-
вої інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отри-
маної від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформа-
ції; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім 
абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громад-
ського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 
20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до зако-
нодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спе-
ціальний дозвіл від 28.12.2000 №2355 на користування надрами, з метою 
продовження видобування вуглеводнів Єфремівського родовища, що вида-
ється Держгеонадрами України. 

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

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

ки впливу на довкілля Мінприроди України.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ОГОлОшеННя

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 БЕРЕзНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -3  -8 +1  -4 Черкаська +2  -3 0  +5
Житомирська -5  -10 +2  -3 Кіровоградська +2  -3 +3  +8
Чернігівська -3  -8 -2  -7 Полтавська +2  -3 -1  +4
Сумська -5  -10 -2  -7 Дніпропетровська -2  +3 +2  +7
Закарпатська 0  +5 +5  +10 Одеська +2  +7 +8  -13
Рівненська +1  -4 +1  -4 Миколаївська 0  +5 +5  +10
Львівська +2  -3 +6  +11 Херсонська 0  +5 +5  +10
Івано-Франківська +2  -3 +8  +13 Запорізька 0  +5 +3  +8
Волинська +1  -4 +1  -4 Харківська +2  -3 0  +5
Хмельницька +2  -3 +4  +9 Донецька -1  +4 +3  +8
Чернівецька +2  -3 +8  +13 Луганська -2  +3 +1  +6
Тернопільська +2  -3 +6  +11 Крим 0  +5 +9  +14
Вінницька +2  -3 +4  +9 Київ -3  -5 0  -2

Укргiдрометцентр

+2..-3
+3..+8 -2..-7

+1..-4

+2..-3
+2..+7

0..+5
+6..+11

-2..+3
+2..+7

Вінницькі школярі 
купили компостер за… 
сміття

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ДОВКІЛЛЯ.  У контексті програми «Екологічне місто» як спіль-
ного проекту місцевої влади та громадських організацій вінниць-
ких школярів навчають правильно сортувати сміття, а також як ре-
алізацією вторинної сировини заробляти. Представники ТОВ «Еко-
Драйв» та БФ «Подільська громада» проводять з учнями тематич-
ні квести, екоуроки та ігри. Вони розробили настільну гру про до-
вкілля, яка є в кожній міській школі. У підсумку учні охоче збирають 
вторинну сировину, а в п’яти школах уже і продають її. Наприклад, 
учні школи №10 за кошти з продажу вторсировини придбали ком-
постер, який коштував майже 4 тисячі гривень, і тепер ним компос-
тують залишки з їдальні. Компост, що накопичився, невдовзі вико-
ристають як добриво для квітів. 

«Нас запрошують на уроки біології, географії, класні години. 
Ми влаштовуємо для школярів екоквести, екотижні та екоуроки 
з відеопрезентаціями і призами. Дітям це цікаво, у такій формі 
вони здобувають корисні знання під час спілкування», — запев-
нила голова правління БФ «Подільська громада» Леся Найчук.  
На запит департаменту освіти міської ради «Подільська грома-
да» спільно з педагогами розробила сценарій та презентацію до 
інтерактивного екоуроку. Ці матеріали передали школам, внесли 
в обов’язкову навчальну програму пришкільних таборів.  А в цен-
трі підліткових клубів за місцем проживання учням в ігровій формі 
розповіли про сортування сміття та друге життя пластикових пля-
шок, виробів зі скла та паперу. Також школярам організували екс-
курсію на міський полігон побутових відходів. Їм це цікаво, бо рос-
туть небайдужими.

Гібридне кохання на тлі гібридної війни
Олег ЛИСТОПАД, 
«Урядовий кур’єр»

ПРАВДА. Агент ФСБ за-
вербував молодшу на трид-
цять років за себе дівчину. І 
в ході вербовки несподіва-
но закохався. Її заарештува-
ло СБУ, його через півроку — 
російські правоохоронні орга-
ни. Це не голлівудський блок-
бастер, це — реальна історія, 
яка сталася торік. 

Про цинічний, підступний, 
дикий задум путіноїдів, про 
зламані долі й дивом не здій-
снений план розв’язання но-
вої світової війни розповідає 
у своєму новому докумен-
тальному фільмі «Гібридна 
історія» Сергій Лойко — ві-
домий військовий журналіст, 

автор бестселерів «Аеро-
порт» та «Рейс».

з 12-ї години дня 13 бе-
резня фільм — усі чотири се-
рії — вже доступний на кана-
лі «Ютуб», посилання мож-
на знайти на акаунті Лойка у 
ФБ (у нього їх два — на ви-
падок блокування). А на ка-
налі «Прямий» цей фільм де-
монструватимуть цього тиж-
ня вечорами, з четверга по 
суботу. Саме цей канал на-
давав Лойку всі п’ять місяців 
роботи над фільмом органі-
заційну та технічну підтримку 
— транспорт, камери, звук, 
операторів, монтаж тощо. То-
му без жодного застережен-
ня згадую його. Нехай інші 
канали, той самий «Інтер» 
або «Україна», позаздрять 

і теж забезпечать створен-
ня та просування подібного 
фільму — тоді й їх згадаємо.

Журналістам Лойко розпо-
вів, що поштовхом до почат-
ку роботи послужила кала-
мутна історія з трьома атом-
никами, які поїхали на за-
робітки в Росію, але згодом 
зрозуміли, що їх використо-
вують ворожі спецслужби, і 
зуміли втекти назад в Украї-
ну. СБУ проводило на цю те-
му кілька брифінгів, але ма-
ло хто зрозумів, про що саме 
йшлося і у що це могло вили-
тися.

На думку Лойка, організа-
тори туру атомників (серед 
яких — і обоє закоханих, зга-
даних у першому абзаці) пла-
нували теракти, аналогічні 

тим, з яких починався пер-
ший президентський термін 
Путіна (підриви житлових бу-
динків). Далі — звинуватити 
в цьому використаних  у тем-
ну атомників та українські 
спецслужби і розпочати нове 
вторгнення в Україну. Це зву-
чить дико, але Лойко вкотре 
нагадав: «Добре, що будинки 
не підірвали. Щастя, що цьо-
го разу через тупість та жа-
дібність виконавців задум-
ка зійшла нанівець. Але вій-
на ближче, ніж ви думаєте, 
війна — біля кожного з нас. 
Цинізм, бездушність, знева-
га до всього людського — це 
риси, притаманні диригентам 
та виконавцям розв’язаної 
путіними війни. І вони ні пе-
ред чим не зупиняться». 
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Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме: квар-
тира, від 17.12.2011р., серія та номер бланку САЕ249760, яка знахо-
диться за адресою: м. Донецьк, вул. Миронова, буд. 15-б, кв. 87, ви-
дане Головним управлінням благоустрою та комунального обслуго-
вування Донецької міської ради, на підставі рішення виконавчого ко-
мітету Донецької міської ради від 16.11.2011р., № 300/25, видано на-
чальником головного управління К.Л. Савінов,  на ім’я Дрожжа Оль-
га Володимирівна, 

вважати недійсним в зв’язку з втратою. 

Усі дороги ведуть із Рима
ЄВРОКУБКИ. «Шахтар» завершив виступ у Лізі чемпіонів

Ганна РОМАШКО  
для «Урядового кур’єра»

У матчі-відповіді 1/8 фі-
налу Ліги чемпіонів 

футболісти «Шахтаря» 
жодного разу не влучили у 
площину воріт. За даними  
InStat, востаннє таке тра-
плялося з донецькою ко-
мандою 15 вересня  2015 
року  в гостьовій зустрічі  з 
«Реалом» (0:4).

Відтак, підопічні Паулу 
Фонсеки  програли 13 бе-
резня італійській «Ромі» 
не лише в Римі, а й за су-
мою двох матчів. М’яч бос-
нійського форварда Джеко   
у ворота Андрія П’ятова 
на  «Стадіо Олімпіко» став 
джек-потом для підопіч-
них Еусебіо Ді Франчес-
ко, які продовжать бороть-
бу у чвертьфіналі найпре-
стижнішого європейсько-
го клубного змагання.  А 
«Шахтар» тепер сфокусу-
ється виключно на домаш-
ніх справах — чемпіонаті 
та Кубку України.

Українські команди тра-
диційно погано грають з 
італійськими. Утім, не тре-
ба аж так критикувати 
«гірників».  Вони програли 
матч та до цього подарува-
ли уболівальникам чимало 
приємних моментів. Чи ві-
рили хлопці з команди Па-
улу Фонсеки в те, що «Ро-
ма» не заб’є  вдома? На-
вряд чи, адже грати «на 
нуль» з італійцями — фут-
больне самогубство. Тож 
треба було намагатися 
гнути свою лінію. На жаль, 
не вийшло.

Головний тренер «Шах-
таря» каже, що все потріб-
но було вирішувати в пер-
шому матчі. Справді, як 
тут не згадати незабитий 
третій гол у Харкові.  

 «У футболі не можна 
говорити про те, чесно це 
або нечесно. Важливо ска-
зати тут про деякі помил-
ки. Перше: ми могли все 
вирішити ще в першому 
матчі і приїхати сюди з 
іншою перевагою. Друге: 

ми провели фантастичну 
гру, але припустилися ли-
ше однієї помилки. Навіть 
в меншості у нас 62  від-
сотки володіння м’ячем… 
Участь у цьому змаган-
ні була фантастичною. Ми 
виграли всі матчі вдома 
проти грандів. У цій фазі 
ми були вищі за суперни-
ка, але зробили одну по-
милку і дорого за це за-
платили. Наші вболіваль-
ники повинні пишатися 
нами, тому що ми сьогодні 
грали, як вдома…» — ска-
зав португальський фахі-
вець в інтерв’ю телекана-
лу «Футбол 1». 

Голкіпер «гірників» Ан-
дрій П’ятов, у свою чергу, 
наголошує, що його колеги 
в першому таймі все три-
мали під контролем, гра-
ли добре, шукали свої мо-
менти на контратаках, а 
ось другу половину про-
вели погано, було багато 
браку, команді не виста-
чало агресії. Пропустили 
необов’язковий гол — ро-

били офсайд і поплатили-
ся за це. Після цього треба 
було йти вперед, накрива-
ти суперника, ризикувати, 
але не виходило.

«Щодо видалення Орде-
ця, то там важко його зви-
нувачувати: Джеко виграв 
корпус, виходив один в 
один, Іванові нічого не за-
лишалося. Зараз складно 
підбивати підсумки турні-
ру — почуття образи все 
перекриває. Але плей-оф 
у тому й полягає, що хтось 
перемагає, а хтось посту-
пається. Пройде кілька  
днів, ми все проаналізує-
мо, зробимо висновки, по-
спілкуємося. У пріорите-
ті у нас залишаються чем-
піонство і Кубок України», 
— цитує П’ятова прес-
служба ФК «Шахтар».

ТАБлО «УК»

Ліга чемпіонів УЄФА.
1/8 фіналу
Рома — Шахтар — 1:0
Гол: Джеко (52)
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