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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:
«Вільний світ повинен 

зайняти тверду позицію 
й діяти дуже рішуче, аби 
Росія зрозуміла, що ніхто 

більше не терпітиме 
її кримінально-

терористичних 
методів».

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ СЕРГІЙ 
КРАВЧЕНКО:
«Людина, яка їде  
за кордон, має уважно 
читати договір»
Україну щомісяця залишає майже 100 тисяч громадян, 

які їдуть на заробітки за кордон. Такі дані називають 
експерти, хоч навряд чи статистика зможе зафіксувати ре-
альний показник трудової міграції. Адже не всі працюють 
легально. Натомість на українському ринку праці уже спо-
стерігається брак робочої сили. Чи можна змінити ситуа-
цію? Про це «Урядовому кур’єру» розповів заступник голо-
ви Державної служби зайнятості Сергій КРАВЧЕНКО.

УК Сергію Сергійовичу, трудова міграція, на вашу дум-
ку, — це добре чи погано?
— Загалом трудова міграція характерна для всіх країн. 
І це явище сформувалося дуже давно. Щодо України я б 
визначив кілька категорій мігрантів. 

Одна з них — молодь, яка їде навчатися. Ця катего-
рія  найризикованіша для України. Адже студенти — 
покоління, яке має замінити працівників, що виходять 
на пенсію, — їдуть навчатися за кордон, насамперед у 
Польщу, бо там освіта нині дешевша, ніж в Україні. А є 
й безплатні варіанти, якщо у вас є певні здібності чи на-
вички. На жаль, така молодь нерідко залишається там.

Друга категорія — люди, які хочуть заробити грошей, 
щоб прогодувати родину, бо в їхньому населеному пунк-
ті неможливо знайти достойний заробіток. Тут є вели-
кі соціальні ризики. Так, на Західній Україні у багатьох 
сім’ях батько чи мати, а то й обоє поїхали на заро-
бітки, а дітей виховують родичі. І росте ціле поко-
ління, яке рідко бачить батьків.

2,1%
становило зростання виробництва 

сільськогосподарських підприємств 
з початку року порівняно з торішнім 

аналогічним періодом  

КОРУПЦІЯ. Школярі лишилися без обідів через дії чиновників — 
але не тих, яких поспішають звинуватити

Діти як прикриття

Міністр закордонних справ про міжнародне  
згуртування на тлі широкомасштабної загрози з РФ
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ФРОНТОВИЙ ЩОДЕННИК

«Північний 
потік-2» загрожує 
катастрофічними 
наслідками, яких 
ще можна уникнути 

ВАЖЛИВО

Після визволення Павлополя 
майже всі місцеві 
жителі, котрі свого часу 
погодилися на виїзд у Росію, 
повернулися
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За допущений брак відповість підрядник
ІНФРАСТРУКТУРА. Масш-

табний аудит якості доріг, пере-
дусім тих, що пройшли ремонт 
у 2017 році, ініціює Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман. 
Він вимагає притягти до відпо-
відальності ті підрядні організа-
ції, які свого часу неякісно вико-
нали дорожні роботи, через що 
сьогодні дороги знов потребу-
ють оновлення. Глава уряду на-
полягає на необхідності швид-
кого впровадження нового 
стандарту будівництва, розро-
бленого в межах реалізації про-
грами «500—500—1000». Про 

це стало відомо під час спеці-
альної наради за участі керівни-
цтва Міністерства інфраструк-
тури та Державного агентства 
автомобільних доріг «Укравто-
дор».

«Нам потрібно провести 
масштабний аудит того, що 
зроблено в 2017 році. Очі-
кую терміновий план пере-
вірки і рішення про створен-
ня контрольних груп для пе-
ревірки доріг, — доручив 
Прем’єр. — Усі виправлен-
ня дорожніх робіт мають про-
ходити за рахунок підрядних 

організацій, які неякісно ви-
конали свою роботу».

Цьогоріч план фінансуван-
ня дорожньої галузі становить 
45,7 мільярда гривень. За пла-
ном, роботи вестимуть на 218 
об’єктах. Майже 60% проектної 
документації вже підготовле-
но. Окрім того, друком вийшов 
оновлений стандарт будівни-
цтва, який «має стати настіль-
ним підручником» для дорож-
ніх служб, повідомляє депар-
тамент інформації та комуніка-
цій з громадськістю Секретарі-
ату КМУ. 

Триває підготовка проектів 
концесійних доріг. Однією з них, 
за планом, може стати дорога 
Краковець — Львів. Інте рес ін-
весторів до цього проекту, як 
запевнили в Укравтодорі, є.

Володимир Гройсман звер-
нув увагу, що погодні умови по-
ки що не дають змоги масш-
табно розпочати дорожні робо-
ти. Але з настанням тепла все 
має запрацювати дуже швидко. 
Цього року роботи розпочнуть 
лише в квітні. Тому всі підрядни-
ки мусять бути готовими до них, 
поставив завдання Прем’єр. 
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ТОВ «ДОНТОРГ-КОМ», ТОВ Отель Спартак, Годунов 
Аркадій Миколайович, Олійник Олександр Олегович, 
ТОВ «Фрегат С. В.», Сенін Руслан В’ячеславович, ТОВ 
«АВТОТРАЙФ-ЛАЙТ», приватний нотаріус Беднен-
ко С.В., приватний нотаріус Подолян О. О., арбітраж-
ний керуючий Лисиченко Яна Володимирівна викли-
каються до суду по справі за позовом ТОВ «Готель-
ний комплекс «Спартак» до Горбенка Миколи Мико-
лайовича, ТОВ Отель Спартак, ТОВ «ДОНТОРГ-КОМ», 
Годунова A. M., Олійника О. О. про витребування не-
рухомого майна, треті особи, які не заявляють само-
стійних вимог на предмет спору: ТОВ «Фрегат С. В.», 
Сенін Руслан В’ячеславович, ТОВ «АВТОТРАЙФ-
ЛАЙТ», приватний нотаріус Бедненко Сергій Вале-
рійович, приватний нотаріус Подолян Ольга Олек-
сандрівна, арбітражний керуючий Лисиченко Яна 
Володимирівна, у судові засідання, які відбудуться 
28.03.2018 року о 10.00 год. у приміщенні Жовтне-
вого районного суду м. Маріуполя Донецької облас-
ті за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 
31, каб. приймальня. Суддя по справі Кір’якова Н. П.

Позивач по справі: ТОВ «Готельний комплекс 
«Спартак».

У разі неявки та невиконання обов’язку повідоми-
ти суд про причини неявки, справу буде вирішено на 
підставі наявних документів.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає Скороходова Валерія Володимирови-
ча, 22.05.1976 року народження, як обвинуваченого 
у кримінальному провадженні № 242/897/17 по обви-
нуваченню у вчиненні кримінального правопорушен-
ня за ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідання, 
що відбудеться 29 березня 2018 року о 10.00 годині 
в приміщенні Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області за адресою: 85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, 39а. Явка обвинува-
ченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Кошля А. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області  
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає кри-
мінальне провадження 1-кп/219/127/2018 за обвинуваль-
ним актом відносно Жаданова Владислава Володимировича 
за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 5 ст. 191 КК України.

Обвинувачений Жаданов Владислав Володимирович, 
останнє місце реєстрації – Донецька область, м. Донецьк, 
вул. Воїнська, 9/2, викликається на 28.03.2018 року о 09.00 
годині до суду, каб. № 306, для участі у розгляді справи по 
суті.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглядати-
ся в його відсутність.

Суддя Павленко О. М.

ТОВ «Ара Трейд» (ЄДРПОУ 40191928, надалі — 
Товариство), в особі Циплякова Андрія Вікторови-
ча (згідно даних ЄДРПОУ — керівник Товариства), 
у відповідності до Статуту Товариства (п. 7.15.) та 
Закону України «Про господарські товариства»,  
(ст. 62), повідомляє про скликання Загальних зборів 
Товариства, які відбудуться 17 квітня 2018 р. о 13.00 
год. за адресою: м. Київ, Оболонський проспект,  
б. № 16-б, кв. 180.

Питання порядку денного — звільнення з посади 
директора (керівника) Циплякова Андрія Вікторови-
ча, на підставі заяви про звільнення у відповідності 
до ст. 38 КЗпПУ.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області викликає Дацка Олександра Олеговича, 
31.01.1962 року народження, як обвинуваченого у 
кримінальному провадженні № 296/8465/16-к по об-
винуваченню у вчиненні кримінального правопору-
шення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, у судове засідан-
ня, що відбудеться 29 березня 2018 року о 09.00 го-
дині в приміщенні Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області за адресою: 85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, 39а. Явка об-
винуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Кошля А. О.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як об-
винуваченого Береста Валерія Григоровича, який мешкав 
за адресою: м. Донецьк, вул. Горна, б. 2, кв. 67, по кримі-
нальному провадженню щодо Береста В. Г. у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України.

Судове засідання відбудеться 29 березня 2018 року о 
09.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки до су-
ду без поважних причин, оголошення вважається належним 
повідомленням і справу буде розглянуто по суті за наявни-
ми в ній матеріалами.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як об-
винуваченого Кратірова Георгія Костянтиновича, який меш-
кав за адресою: м. Донецьк, пр. Комсомольський, б. 31,  
кв. 66, по кримінальному провадженню щодо Кратірова Г. К. 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 29 березня 2018 року о 
10.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 24.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки до су-
ду без поважних причин, оголошення вважається належним 
повідомленням і справу буде розглянуто по суті за наявни-
ми в ній матеріалами.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кри-
вошия Ніна Анатоліївна у відповідності зі статтею 63 Закону Украї-
ни «Про нотаріат» повідомляє про відкриття спадщини після смерті 
22 серпня 2017 року ГЛАДКІХ Миколи Івановича, 22 травня 1952 ро-
ку народження, який на день смерті був зареєстрований за адресою:  
м. Донецьк, пр. Київський, буд. 5б, кв. 98, та взятий на облік як вну-
трішньо переміщена особа за фактичним місцем проживання/пере-
бування за адресою: м. Київ, пр. Миколи Бажана, буд. 9-Б, кв. 282, та 
здійснює розшук усіх наявних спадкоємців померлого.

Прохання спадкоємцям, в тому числі сину померлого Гладких Ан-
дрія Миколайовича, який народився в місті Донецьк 1 січня 1977 ро-
ку, з’явитись або надіслати відповідну заяву до приватного нотаріуса 
Київського міського нотаріального округу Кривошиї Ніни Анатоліївни 
за адресою: 02105, м. Київ, вул. Будівельників, буд. 1, офіс 100, для 
прийняття та оформлення спадщини.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Нечипоренка Олександра Олеговича як відпові-
дача по цивільній справі № 2/756/3919/17 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Ра-
дикал Банк» до Нечипоренка Олександра Олего-
вича про стягнення заборгованості у судове засі-
дання на 25 квітня 2018 р. о 15 год. 30 хв.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, 
каб. 27, суддя Луценко О. М. 

У разі неявки та неповідомлення суду про 
причини неявки в судове засідання, справа бу-
де розглянута за вашої відсутності за наявними в 
ній доказами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Попаснянський райсуд Луганської обл.  
(м. Попасна, вул. Суворова, 6) викликає відпо-
відачів: Захарову Людмилу Іванівну, 04.03.1951 
р.н. (Луганська обл., м. Золоте, вул. Філатова, 
б. 14) справа №423/2292/17, на 27.03.2018 р. о 
16.30 год.; Струтинську Марину Олександрів-
ну, 13.09.1982 р.н. (Луганська обл., м. Золоте, 
вул. Миру, б. 6, кв. 47) справа № 423/2338/17, на 
27.03.2018 р. о 16.45 год. за позовом КС «Ком-
паньйон» про стягнення кредиту.

У разі неявки справи розглянуть без вашої 
участі згідно зі ст.ст. 223, 280 ЦПК України.

Суддя А. В. Архипенко

Деснянський районний суд м. Києва ви-
кликає Зборовську Катерину Юріївну на судо-
ве засідання як відповідачку в цивільній спра-
ві №754/14611/17 за позовом Мамчура Олек-
сандра Миколайовича до Зборовської Катерини 
Юріївни про розірвання шлюбу, яке відбудеть-
ся 21.03.2018 року о 9 годині 30 хвилин. У ви-
падку неявки на судове засідання, суд уповно-
важений розглянути дану цивільну справу за ва-
шої відсутності.

Суддя В. В. Бабко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-

сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-

кає Приня Віталія Михайловича як обвинуваченого в судове засідан-

ня по кримінальній справі № 426/11950/16-к за обвинувальним актом 

у кримінальному провадженні стосовно Приня Віталія Михайловича за  

ч. 2 ст. 110 КК України на 4 квітня 2018 року о 12.30 годині.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-

сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-

кає Будрг’янца Юрія Георгійовича як обвинуваченого в судове засідан-

ня по кримінальній справі № 409/1654/16-к за обвинувальним актом у 

кримінальному провадженні стосовно Будрг’янца Юрія Георгійовича за 

ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 4 квітня 2018 року о 12.00 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-

сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-

кає Кісельова Віталія Вікторовича як обвинуваченого в судове засідання 

по кримінальній справі № 426/337/16-к за обвинувальним актом у кри-

мінальному провадженні стосовно Кісельова В. В. за ч. 1 ст. 258-3 КК 

України на 4 квітня 2018 року о 12.45 годині.

Суддя О. М. Попова

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті повідомляє, що о 13.00 годині 2 квітня 2018 року 
призначено судовий розгляд по кримінальному прова-
дженню за обвинуваченням Церковнікова Федора Воло-
димировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому на під-
ставі ухвали суду від 26.04.2017 року здійснюється спе-
ціальне судове провадження.

Обвинуваченому Церковнікову Федору Володимиро-
вичу, 08.05.1979 р.н., який проживає за адресою: м. До-
нецьк, вул. Пухова, буд. 3, кв. 8, необхідно з’явитись до 
зали судового засідання № 5 Красноармійського місь-
крайонного суду Донецької області за адресою: м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20 Донецької області.

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

Суддя Бородавка К. П.

12 жовтня 2017 року колегією суддів Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області 
в складі: головуючого судді Мацишин Л. С., суддів  
Тітової Т. А., Корнєєвої В. В. постановлено ухвалу про 
призначення підготовчого судового засідання у кри-
мінальному провадженні відносно Устінова Дмитра 
В’ячеславовича, 15 серпня 1980 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Устінов Дмитро В’ячеславович, 15 
серпня 1980 року народження, останнє місце реє-
страції якого: вул. Тушинська, буд. 8, кв. 5, місто До-
нецьк, викликається на 28 березня 2018 року о 10 
год. 00 хв. до Добропільського міськрайонного су-
ду, кабінет № 2, для участі в розгляді кримінально-
го провадження.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Голо-
ви Інни Дмитрівни, 18.10.1971 р.н., у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Го-
лова І. Д. (зареєстрована: м. Костянтинівка, вул. Сумська, 
54) викликається на 30.03.2018 року о 09.00 год. до суду, 
каб. № 7, для участі в розгляді справи по суті, головуючий  
суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченої (in absentia), яка 
переховується від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошена у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачена вважається належним чином озна-
йомленою з її змістом.

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 
20) знаходиться кримінальне провадження відносно обвину-
ваченого Гаврилюка Євгена Олександровича у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Ухвалою Красноармійського міськрайонного суду Доне-
цької області від 7 вересня 2017 року справу було призна-
чено до судового розгляду на підставі обвинувального ак-
та у кримінальному провадженні відносно обвинуваченого 
Гаврилюка Євгена Олександровича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни, яке проводиться в порядку спеціального судового про-
вадження.

Обвинувачений Гаврилюк Є. О., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Донецьк, вулиця Просвіти, 
37, викликається 28 березня 2018 р. о 15 годині 30 хвилин 
до суду, каб. № 12, для участі в судовому засіданні.

Суддя І. І. Карабан

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької області повідомляє, що обвинува-

чений Васильєв Андрій Юрійович, 17.08.1977 р.н., викликається до Дими-
тровського міського суду Донецької області 23 березня 2018 року на 11.00 
год. за адресою: м. Мирноград Донецької області, вул. Центральна, 73, для 
участі в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження за обви-
нуваченням Васильєва А. Ю. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. А. Рибкін

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо,  що з 23 березня 2018 року ТОВ «ТриМоб» вносить 

зміни у Правила надання та отримання послуг рухомого (мобільного) 
зв’язку та додаткових послуг ТОВ «ТриМоб» і зразкової форми догово-
ру про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку.

Детальну інформацію про тарифи розміщено в  місцях продажу по-
слуг ТОВ «ТриМоб» та на сайті www.3mob.ua. Отримати інформацію 
можна також за телефоном Контакт-центру 0-800-50-11-88.

Втрачений судновий білет 

на судно «Плавдача» 

б/н з бортовим номером 

ЛУГ-0149-к, зареєстрований 

на ім’я 

Музикіна Ігоря Георгійовича, 

вважати недійсним. 

ВТРАЧЕНО Декларацію 
про готовність об’єкта 

до експлуатації на індивідуальний 
житловий будинок садибного 
типу на вул. М. Чалого, 32-а 
у Святошинському районі 
м. Києва, зареєстровану 

в Інспекції ДАБК м. Києва 
29.09.2014 року №КВ142142720738

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL15525
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 10.05.2018; 02.07.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону  
по кожному лоту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/35286-asset- 
sell-id-159468

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Назаренко Владислав Геннадійович, 10.08.1984 р.н., заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, провулок Ткачен-
ко-Петренко, 22 на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися 23.03.2018 о 09 год. 00 хв. до каб. № 309 слідчого відділу 2 
управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Доне-
цькій та Луганській областях, який розташований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, до слідчого Авєріна П. Є. для 
відкриття та ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вру-
чення Вам письмового повідомлення про підозру, обвинувального акта та 
реєстру матеріалів у кримінальному провадженні №12015050290000049 від 
30.04.2015, за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК 
України при здійсненні спеціального досудового розслідування.

Шевченківський районний суд м. Львова викликає Полянського Андрія 
Михайловича, останнє відоме місце реєстрації: м. Львів, вул. Миколайчука, 
14, кв. 76, у судове засідання, яке відбудеться 20.03.2018 року о 12.00 год. 
по справі за позовом Схаба Олександра Сергійовича до Товариства з додат-
ковою відповідальністю «Страхова компанія «Київ РЕ», Полянського Андрія 
Михайловича, з участю третьої особи: Чухніцького Юрія Богдановича, про 
відшкодування матеріальних збитків, заподіяних внаслідок дорожньо-тран-
спортної пригоди та стягнення моральної шкоди.

Полянський Андрій Михайлович викликається в судове засідання як від-
повідач по справі. З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи. Попереджаємо, що в 
разі неявки відповідача в судове засідання на вказану дату, справа буде роз-
глянута в його відсутність.

Суддя П. T. Едер

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Хал-
дєєву Олену Вікторівну, 09.09.1967 року народження (останнє відоме 
місце проживання: 10-й мікрорайон, 20, кв. 14, м. Красноперекопськ, 
АР Крим, 96000), у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 111 ч. 1 КК України, у судове засідання, яке відбудеться о 12 
годині 00 хвилин 26 березня 2018 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхі-
на, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування 
оголошення, обвинувачена вважається належним чином ознайомлена 
з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену Ко-
новаленко Галину Іванівну, 06.12.1957 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: вул. Павленка, 54, кв. 58, м. Сімферополь, 
АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 
10 годині 30 хвилин 29 березня 2018 року.

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

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївського районно-
го суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхі-
на, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування 
оголошення, обвинувачена вважається належним чином ознайомлена 
з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинуваченого 
Шаповаленка Віктора Вікторовича, 12.04.1956 року народження (остан-
нє відоме місце проживання: вул. Героїв Сталінграда, 53, кв. 62, м. Се-
вастополь, АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться о 10 год. 15 хв. 29 березня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України, з моменту опублікування 
оголошення, обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ний з його змістом.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ВЕРХОВНИЙ СУД
УХВАЛА

01 березня 2018 року                                м. Київ                               справа № 805/402/18
       провадження № Пз/9901/20/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:
судді-доповідача — Анцупової Т. О.,
суддів: Гімона М. М., Коваленко Н. В., Кравчука В. М., Стародуба О. П.,
розглянувши подання судді Донецького окружного адміністративного суду Загацької Т. В. про розгляд 

Верховним Судом адміністративної справи № 805/402/18 за позовом Особа 1 до Бахмутського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України Донецької області про визнання неправомірними дій, зобов’язання 
вчинити певні дії як зразкової справи, також матеріали типових справ,

УСТАНОВИВ:
20 лютого 2018 року до Верховного Суду надійшло подання судді Донецького окружного адміністратив-

ного суду Загацької Т. В. разом з матеріалами адміністративної справи № 805/402/18 про розгляд цієї типо-
вої справи Верховним Судом як зразкової справи. 

Доцільність розгляду цієї справи Верховним Судом як зразкової обґрунтовано тим, що станом на 07 лю-
того 2018 року в провадженні Донецького окружного адміністративного суду перебуває 226 типових справ, 
копії матеріалів у 26 з яких додано до подання. Розгляд цієї справи як зразкової надасть можливість більш 
швидкого розгляду зазначеної категорії типових справ у Донецькому окружному адміністративному суді, а 
відповідачу у справі — можливість вирішення таких спорів у позасудовому порядку.

Суддя Донецького окружного адміністративного суду Загацька Т. В. ухвалою від 17 січня 2018 року від-
крила провадження у справі № 805/402/18 за позовом Особа 1 до Бахмутського об’єднаного управлін-
ня Пенсійного фонду України Донецької області (місцезнаходження: вул. Миру, 35, м. Бахмут, Донецька 
обл.), в якому позивач просить: визнати неправомірними дії Бахмутського об’єднаного управління Пенсій-
ного фонду України Донецької області щодо припинення з 01 квітня 2017 року виплати призначеної за ві-
ком пенсії Особа 1, Інформація; зобов’язати Бахмутське об’єднане управління Пенсійного фонду України 
Донецької області відновити виплату Особа 1, Інформація, призначеної за віком пенсії, з урахуванням за-
боргованості, що виникла з 01 квітня 2017 року , шляхом перерахування коштів на поточний рахунок, від-
критий в АТ «Ощадбанк»; допустити негайне виконання рішення суду в частині виплати пенсії у межах су-
ми стягнення за один місяць, відповідно до пункту 1 частини першої статті 371 Кодексу адміністративного 
судочинства України (далі — КАС України).

Звернення з таким позовом до суду обґрунтовано тим, що позивач є пенсіонером та отримує пенсію за 
віком. У зв’язку з проведенням бойових дій та антитерористичної операції в її населеному пункті вона ви-
мушена була покинути своє постійне місце проживання та переїхати до Бахмутського району Донецької об-
ласті, де і стала на облік як внутрішньо переміщена особа. Проте відповідач з 01 квітня 2017 року припи-
нив їй виплату пенсії з підстав, не передбачених статтею 49 Закону України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування». Позивач вважає такі дії незаконними, оскільки вони порушують її право на 
пенсійне забезпечення.

Розглянувши матеріали типових справ у поєднанні зі справою, за якою надійшло подання про її розгляд 
як зразкової, Верховний Суд дійшов висновку, що ці справи відповідають ознакам типових, визначених 
пунктом 21 частини першої статті 4 КАС України, оскільки:

позивачами у них є пенсіонери, яким призначено пенсію згідно із Законом України від 09 липня 2003 ро-
ку № 1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та які є внутрішньо переміщени-
ми особами; 

відповідачем у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень (територіальні органи Пенсійного 
фонду України), на пенсійному обліку якого перебувають позивачі;

спір виник з аналогічних підстав у відносинах, що регулюються одними нормами права (у зв’язку з при-
пиненням територіальними органами Пенсійного фонду України виплати пенсії внутрішньо переміщеним 
особам з підстав, не передбачених статтею 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування», та потребує від пенсіонерів здійснення додаткових дій, не передбачених законами щодо 
пенсійного забезпечення, зокрема подання заяви про поновлення виплати пенсії, виплата якої була припи-
нена територіальним органом Пенсійного фонду України без прийняття відповідного рішення;

позивачі заявили аналогічні позовні вимоги (по-різному висловлені, але однакові по суті: визнати не-
правомірними дії щодо припинення виплати пенсії та зобов’язати відповідача відновити виплату пенсії).

Відповідно до частини п’ятої статті 290 КАС України Верховний Суд вирішує зразкові справи за правила-
ми спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 263 КАС України справи щодо оскарження фізичними особами 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, 
здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат 
за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціаль-
них виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг суд розглядає за правилами спрощеного 
позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Відповідно до частини другої статті 263 КАС України справи, визначені частиною першою цієї статті, суд 
розглядає у строк не більше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, передбачені частиною третьою статті 
291 КАС України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, ви-
кладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати пра-
вові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи.

Згідно з частиною одинадцятою статті 290 КАС України рішення Верховного Суду у зразковій справі під-
лягає перегляду Великою Палатою Верховного Суду за правилами перегляду рішень в апеляційному по-
рядку, визначеному цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 257 — 263, 290 КАС України, 
ПОСТАНОВИВ:
1. Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом Особа 1 до Бахмутського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області про визнання неправомірними дій, 
зобов’язання вчинити певні дії.

2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у складі п’яти 
суддів.

3. Справу призначити до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 29 березня 2018 року в примі-
щенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 01029.

4. Роз’яснити відповідачу його право на подання відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують 
обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують надіслан-
ня (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу, протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття про-
вадження у справі.

5. Роз’яснити позивачу його право на подання до суду відповіді на відзив та документів, що підтверджу-
ють надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу, протягом п’ятнадцяти 
днів з дня відкриття провадження у справі.

6. Роз’яснити відповідачу його право на подання до суду заперечень проти відповіді на відзив і доку-
ментів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу, протягом 
п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

7. Повідомити сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, заперечення та пояснен-
ня повинні відповідати вимогам частин другої — четвертої статті 162 КАС України.

8. Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, учасники справи можуть отримати на 
офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за адресою: supreme.court.gov.ua.

9. Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій справі на офіційному веб-порталі су-
дової влади України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

10. Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що всі заінтересовані особи на-
лежним чином повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає, за винятком оскаржен-
ня відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності. Ухвала про відкриття провадження у 
справі з порушенням правил підсудності може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду протя-
гом п’ятнадцяти днів з дня її постановлення та набирає законної сили після її перегляду в апеляційному по-
рядку або після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Суддя-доповідач Т. О. Анцупова
Судді М. М. Гімон, Н. В. Коваленко, В. М. Кравчук, О. П. Стародуб 

ВЕРХОВНИЙ СУД
УХВАЛА

05.03.2018                            Київ             Пз/9901/22/18
        812/292/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:                 
судді-доповідача — Ханової Р. Ф.,
суддів — Бившевої Л. І., Гончарової  І. А., Олендера І. Я.,  Шипуліної Т. М.,
розглянувши подання судді Луганського окружного адміністративного суду Секірської А.Г. про роз-

гляд Верховним Судом як зразкової справи типової справи №812/292/18 за позовом Обласної комуналь-
ної установи «Луганський центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» до Голов-
ного управління Державної фіскальної служби у Луганській області про визнання протиправним та скасу-
вання рішення, —

УСТАНОВИВ:
23 лютого 2018 року до Верховного Суду надійшло подання судді Луганського окружного адміністратив-

ного суду Секірської А.Г. разом з копією матеріалів адміністративної справи №812/292/18 про розгляд цієї 
типової справи Верховним Судом як зразкової справи. До подання додано матеріали інших типових справ.

Дослідивши матеріали поданих справ, суд установив, що вони мають ознаки типової справи   відповід-
но до положень пункту 21   статті 4 Кодексу адміністративного судочинства України, а саме: відповідачем 
у них є один і той самий суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні підрозділи), спір ви-
ник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами права, позивачами заявлено 
аналогічні вимоги.

Так, ознаками типової справи, в якій може бути ухвалено рішення цієї зразкової справи, є такі:
1) позивач: платник єдиного внеску, який перебуває на обліку в органах доходів і зборів, розташованих 

на території населених пунктів, де проводиться антитерористична операція;
2) відповідач: суб’єкт владних повноважень — територіальний орган доходів і зборів, на обліку якого 

стоїть платник єдиного внеску, розташований на території населених пунктів, де проводиться антитеро-
ристична операція;

3) предмет спору: рішення відповідача у справі про нарахування та обґрунтованість застосування до по-
зивача у справі штрафу та пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне пере-
рахування) єдиного внеску за період з серпня 2014 року по грудень 2015 року.

У цій зразковій справі позивач — Обласна комунальна установа «Луганський центр підтримки молодіж-
них ініціатив та соціальних досліджень» просить суд:

1)  скасувати рішення №0040151304 від 13 грудня 2017 року про застосування штрафних санкцій та 
нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне неперерахуван-
ня)  єдиного внеску у загальній сумі 45082,77 гривень, застосоване в.о. начальника Головного управління 
Державної фіскальної служби у Луганській області Височиною О. А. до обласної комунальної установи «Лу-
ганський центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень»;

2) стягнути з відповідача на користь позивача суму сплаченого судового збору.
Відповідачем у цій справі є Головне управління Державної фіскальної служби у Луганській області, яке 

розташоване за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк,  вул. Енергетиків,72, код ЄДРПОУ 
39591445.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що Головним управлінням Державної фіскальної служби 
у Луганській області у відношенні позивача, прийнято рішення №0040151304 від 13 грудня 2017 року про 
застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску у 
загальній сумі 45082,77 гривень, у тому числі штраф у розмірі 5078,24 гривень (10 % до 01 січня 2015 року 
за період з 21 серпня 2014 року до 13 лютого 2015 року), штраф у розмірі 29 222,58 гривень (20% з 01 січ-
ня 2015 року за період з 21 січня 2015 року до 25 грудня 2015 року) та нарахована пеня у розмірі 10781,95 
гривні. Позивачем дане рішення оскаржено до Державної фіскальної служби України. За результатами 
розгляду скаргу залишено без задоволення. На думку позивача, дане рішення є неправомірним і не відпо-
відає вимогам чинного законодавства та підлягає скасуванню з підстав, викладених у позові. Зокрема, на 
час прийняття Головним управлінням Державної фіскальної служби у Луганській області спірного рішення 
населенні пункти м. Луганськ та м. Сєвєродонецьк є територіями, де проводиться антитерористична опе-
рація. Поряд з цим, відповідачем залишено поза увагою той факт, що саме перебування платників єдино-
го внеску на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території населених пунктів, де проводила-
ся антитерористична операція, є підставою для зупинення застосування до таких платників заходів впливу 
та стягнення і відповідальності за порушення Закону. З огляду на дію пункту 9-4 розділу VIII «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» позивача звільнено від виконання зобов’язань платника єдиного внеску, встанов-
лених частиною другою статті 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», у тому числі передбачених підпунктом першим частини другої цієї статті. 
Станом на час прийняття рішення посадовими особами Головного управління Державної фіскальної служ-
би у Луганській області, приписи Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» щодо звільнення певної категорії платників єдиного соціального внеску 
від виконання обов’язків, визначених частиною 2 статті 6 закону є чинними. Враховуючи вищевикладене, 
позивач вважає оскаржуване рішення протиправним, таким, що не відповідає вимогам чинного законодав-
ства і підлягає скасуванню.

Відповідно до вимог частини п’ятої    статті 290 Кодексу адміністративного судочинства України   Верхо-
вний Суд вирішує зразкові справи за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням осо-
бливостей, визначених цією статтею.

Відповідно до частини другої статті 263 Кодексу адміністративного судочинства України   справи, визна-
чені частиною першою цієї статті, суд розглядає у строк не більше тридцяти днів з дня відкриття прова-
дження у справі.

Правові наслідки судового рішення, ухваленого у зразковій справі, передбачені частиною третьою    стат-
ті 291 Кодексу адміністративного судочинства України, якою встановлено, що при ухваленні рішення у ти-
повій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні Верховного Суду за результатами розгляду 
зразкової справи, суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за резуль-
татами розгляду зразкової справи.

Керуючись статтями 257— 263, 290 Кодексу адміністративного судочинства України,
УХВАЛИВ:
Відкрити провадження у зразковій адміністративній справі за позовом Обласної комунальної устано-

ви «Луганський центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» до Головного управлін-
ня Державної фіскальної служби у Луганській області про визнання протиправним та скасування рішення.

Витребувати з Луганського окружного адміністративного суду адміністративну справу №812/292/18.
Призначити розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження колегією суддів у скла-

ді п’яти суддів на 26 березня 2018 року в приміщенні суду за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ, 
01029, без повідомлення учасників справи.

Роз’яснити відповідачу його право на подання відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують об-
ставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документів, що підтверджують надіслання 
(надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу, протягом десяти днів з дня відкриття проваджен-
ня у справі.

Повідомити відповідача у справі, що відзив на позовну заяву повинен відповідати вимогам частин дру-
гої-четвертої   статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повідомити сторін, що інформацію у справі, яка розглядається, учасники справи можуть отримати за 
адресою на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: supreme.court.gov.ua.

Опублікувати цю ухвалу про відкриття провадження у зразковій справі на офіційному веб-порталі судо-
вої влади України, а також в одному із загальнодержавних друкованих засобів масової інформації.

Роз’яснити, що з моменту опублікування оголошення вважається, що всі заінтересовані особи належним 
чином повідомлені про розгляд зразкової справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і оскарженню не підлягає, за винятком оскаржен-
ня відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності. Ухвала про відкриття провадження у 
справі з порушенням правил підсудності може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду протя-
гом п’ятнадцяти днів з дня її постановлення та набирає законної сили після її перегляду в апеляційному по-
рядку або після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Суддя-доповідач Р.Ф.Ханова
Судді Л. І.Бившева, І. А. Гончарова, І. Я.Олендер,Т.М.Шипуліна
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ОГОЛОШЕННЯ

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

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, на-

фта, газ, розчинений у нафті, конденсат, супутні компоненти: ге-
лій, етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержав-
ного значення) Матвіївського родовища (до серпухівських від-
кладів включно) згідно спеціального дозволу від 25.03.1999  
№ 1805. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газо-
вий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природний, 
нафта, конденсат. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний 
підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобу-
вання». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Матвіївському родовищу (до серпухівських відкладів 
включно) рахуються на Державному балансі корисних копалин України; 
наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище розташоване в межах Ко-
телевського району Полтавської області на відстані 30 км на північний 
схід від м. Полтава.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 44,5 км2; родовище знаходиться у промисловій розроб-
ці).

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 природо-
охоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу 
господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населен-
ня та його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні родовище розташоване у північно-захід-
ній частині центрального грабену Дніпровсько-Донецької западини. По 
візейських відкладах Матвіївська структура являє собою куполовидну 
асиметричну двоконтурну форму. Наташинське підняття безпосеред-
ньо прилягає до неї і відділяється вузькою міжструктурною сідловиною, 
ускладненою поперечним скидом та з’єднаними загальними криловими 
елементами.

Родовище відкрито у 1973 р., дослідно-промислова експлуатація ро-
довища розпочалася з 1987 р., з 1988 р. розпочато експлуатаційне роз-
бурювання площі.

Загальний фонд свердловин становить 41 свердловину. За період 
розробки видобуто 17329  млн м3 газу та 585 тис. т конденсату.

Системою облаштування Матвіївського НГКР передбачено збір при-
родного газу від свердловин за променевою схемою на власну установ-
ку комплексної підготовки газу (УКПГ). Процес підготовки газу на УКПГ 
є безперервним. Підготовлений газ транспортується на головні спору-
ди (ГС) «Солоха» для кінцевої підготовки. Нестабільний вуглеводневий 
конденсат подається в конденсатопровід Опішня—Машівська УКПГ для 
остаточної підготовки на установці підготовки конденсату (УПК). Незна-
чна частина газу відбирається на потреби місцевих споживачів.

Територіально Матвіївська УКПГ розташована на відстані 3 км у пів-
денно-східному напрямку від с. Милорадове в Котелевському райо-
ні Полтавської області. Станом на 01.09.2017 р. до УКПГ підключено 33 
свердловини (№№ 1, 2, 6, 8, 13, 14, 21, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 
60, 61, 62, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 80, 83, 101, 103, 106). Деякі 
свердловини підключено в один шлейф: св. 6, 60 та 70; св. 14, 57 та 59; 
св. 50, 76 та 13; св. 52 та 67; св. 71 та 51; св. 78 та 103; св. 58, 62, 64 та 77. 
Свердловини №№ 4, 63, 64 на даний час очікують ліквідацію. Свердлови-
на № 17 підключена до УКПГ Опішнянського НГКР.

Видобувна продукція свердловин транспортується по шлейфах. Для 
запобігання гідратоутворення паралельно шлейфам прокладені інгібіто-
ропроводи.

Процес підготовки газу та конденсату до подальшого транспортуван-
ня включає: збір газу на УКПГ; первинну сепарацію газу; додаткову сепа-
рацію газу на другому ступені сепарації; відокремлення газового конден-
сату від супутньо-пластової води в розділювачах рідини.

Матвіївська УКПГ складається з двох технологічних ліній, дослідного 
сепаратора, вузла комерційного обліку вуглеводнів.

Рідинна фаза направляється в розділювач рідини. Нестабільний кон-
денсат поступає в ємність вивітрювання конденсату. При заповненні єм-
ності нестабільний конденсат періодично перекачується через вузол об-
ліку конденсату в конденсатопровід Опішня — Машівська УКПГ на УПК.

При необхідності нестабільний конденсат направляється в атмосфер-
ні резервуари конденсату. При цьому конденсат попередньо дегазується 
в ємності вивітрювання конденсату. З ємностей конденсат відкачується в 
конденсатопровід. Газ вивітрювання конденсату з розділювачів направ-
ляється в сепаратор. З розділювача рідини газ вивітрювання направля-
ється на майданчик газу власних потреб (система паливного газу).

Пластова вода продувається в ємність-дегазатор пластової води. Де-
газована рідина направляється в ємність-розділювач пластової води 
установки повернення супутньо-пластової води в пласт. Конденсаційна 
вода продувається в ємності пластової води майданчика регенерації інгі-
біторів, звідки перекачується по метанольній лінії в ємності метанолу для 
подальшого використання.

При подальшій експлуатації Матвіївського НГКР підготовка газу буде і 
далі здійснюватися на власній УКПГ. З метою оптимізації існуючої систе-
ми підготовки та забезпечення стабільної роботи низьконапірних сверд-
ловин передбачено встановлення на Матвіївській УКПГ дотискної комп-
ресорної станції (ДКС), яка зможе забезпечити компримування низько-
напірного газу з 0,8÷0,3 до1,5÷1,7 МПа. Тобто компресорна установка 
дозволить знизити технологічне обмеження робочого тиску на свердло-
винах Матвіївського НГКР з 1,65 до 0,3 МПа, підтримає тиск на виході з 
УКПГ достатнім для подачі відсепарованого газу на ГС «Солоха» та спри-
ятиме збільшенню кінцевого вилучення вуглеводневої сировини з про-
дуктивних покладів родовища.

Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В 
межах 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 встановлюють-
ся згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необ-
хідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення ра-

ціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення ви-
конання охоронних 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 
ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мі-
кроклімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних 
заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в 
грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в ат-
мосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними дже-
релами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища представлена 
р. Ковжижа, іншими невеликими озерами та струмками (передбачено 
впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); при 
штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження 
передбачених 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 мо-
жуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними 
матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мі-
німізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльніс-
тю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: у межах родовища розташовані наступні 
території та об›єкти природно-заповідного фонду: ландшафтний заказ-
ник «Садочки», площею 300,0 га, ландшафтний заказник «Великий і Ма-
лий лимани», площею 383,1 га, ботанічний заказник «Борівський», пло-
щею 50,0 га (передбачено дотримання вимог та обмежень відповідно За-
кону України «Про природно-заповідний фонд України»).

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

вого та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, на-
правленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природно-
го рослинного 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 харак-
теризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний 
аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в 
економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим вне-
ском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в ці-
лому.

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’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад від-
ходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог ді-
ючих 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 
частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  пла-
нована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяль-
ності 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 впли-
ву на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може за-
знати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених дер-
жав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповід-
ності 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 про-
вести розрахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обгово-
рення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впли-
ву 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 
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 пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього пові-
домлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту 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’єкта господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають заува-
ження 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, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 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 за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності бу-
де спеціальний дозвіл від 25.03.1999 № 1805 на користування надрами, 

з метою продовження видобування вуглеводнів Матвіївського родови-
ща (до серпухівських відкладів включно), що видається Держгеонадра-
ми України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них 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 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 — 

корисні копалини загальнодержавного значення) Летнянського родови-
ща (горизонти: НД-10, НД-11, НД-12а, НД-12б, НД-13, НД-14, НД-15а, 
НД-15б, НД-16 та N1ht-Mz) згідно спеціального дозволу від 25.03.1999 
№1806. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. 
Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природний, кон-
денсат. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ 
— філія ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Летнянському родовищу (горизонти: НД-10, НД-
11, НД-12а, НД-12б, НД-13, НД-14, НД-15а, НД-15б, НД-16 та N1ht-Mz)  
рахуються на Державному балансі корисних копалин України; наявні до-
кументи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище розташоване в межах Дро-
гобицького та Стрийського районів Львівської області. В 15 км на північ-
ний схід від родовища знаходиться м. Дрогобич. 

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 47,81 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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 природо-
охоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу 
господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населен-
ня та його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні родовище знаходиться в Угерській підзоні 
Більче-Волицької (Зовнішньої) зони Передкарпатського крайового про-
гину, яка з південного заходу обмежується регіональним Краковецьким 
розломом. Промислова газоносність пов`язана з піщано-карбонатними 
відкладами карпатію та мезозою і нижньосарматськими горизонтами. У 
відповідності з «Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин...» 
Летнянське родовище відноситься до родовищ дуже складної будови, 
оскільки характеризується наявністю тектонічних порушень, невитрима-
ністю товщ і колекторських властивостей продуктивних пластів.

Родовище відкрите в 1984 р. В дослідно-промислову розробку введе-
но впродовж серпня — грудня 1995 р. після спорудження промислової 
установки комплексної підготовки газу (УКПГ).

На родовищі пробурено 41 свердловина, в т.ч. 11 пошукових, 22 роз-
відувальних та 8 експлуатаційних. В результаті цих робіт встановлені га-
зові і газоконденсатні поклади в горизонтах НД-10, НД-11, НД-12, НД-13, 
НД-14, НД-15, НД-16 нижнього сармату і карпатій-мезозойських відкла-
дах, що залягають на глибинах 870—1670 м. Сумарний видобуток з по-
чатку розробки родовища складає  3 020 млн м3 газу та 4,0 тис. т кон-
денсату. 

Для підготовки видобувної продукції свердловин Летнянського родо-
вища поступає на установку комплексної підготовки газу Летня. Біль-
шість свердловин з’єднані з УКПГ-Летня індивідуальними шлейфами, 8 
свердловин об’єднані в 4 пари (дві свердловини працюють на одному 
шлейфі), а 3 свердловини працюють за колекторною схемою. Внаслідок 
розсередження свердловин на значній площі, довжини шлейфів колива-
ються від 441м (шлейф св. 64) до 6574м (шлейф св. 63). УКПГ — Лет-
ня введена в експлуатацію в 1995 р. Фактична потужність об›єкту скла-
дає 80 млн м3/рік. На УКПГ-Летня здійснюється підготування газу з ме-
тою доведення його до вимог згідно ТУ У 11.1-20077720-001:2010 «Газ 
природний горючий, що подається в магістральні газопроводи. Техніч-
ні умови».

Газ з УКПГ — Летня по вихідних газопроводах подається в газопрово-
ди Опари-Дрогобич для газопостачання місцевих споживачів регіону і в 
магістральний газопровід Опари-Угерсько (УМГ «Львівтрансгаз») для за-
качування в підземне сховище газу (ПСГ). 

Процес підготовки видобутої мінеральної сировини здійснюється на 
установці комплексної підготовки газу (УКПГ), до якої підключено сверд-
ловини родовища.

Установка комплексної підготовки газу функціонує з метою розділен-
ня фракцій природного газу, рідких вуглеводнів (газовий конденсат), су-
путньо-пластової води та механічних домішок, які надходять зі свердло-
вин нафтогазоконденсатних родовищ в змішаному вигляді. Газ по інди-
відуальних шлейфах подається на УКПГ. Природний газ із свердловин 
поступає на вхідні нитки, на яких встановлено шайби для регулювання 
витрат газу по кожній свердловині. За допомогою запірної арматури пе-
редбачено можливість переключання свердловин з загального контуру 
на замірний (для геологічних досліджень та визначення продуктивності 
свердловин). Потім газ через вхідні засувки подається на сепаратори. У 
сепараторах проводиться відбиття вологи та очищення газу від механіч-
них домішок, а також проведення осушення.

Відсепарована рідина із сепараторів поступає в розділювачі, де від-
бувається поділ рідини на конденсат і воду, які в свою чергу подаються 
в окремі ємності. Далі газ подається на наступний сепаратор для більш 
тонкої очистки. Супутньо-пластові води повертаються в пласт через на-
гнітальні свердловини.

Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В 
межах 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 встановлюють-
ся згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
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екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необ-
хідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення ра-
ціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення ви-
конання охоронних 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 
ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мі-
кроклімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних 
заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в 
грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в ат-
мосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними дже-
релами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа Летнянського родовища 
представлена р. Лютичина та р.Летнянка з дрібними притоками, а також 
густою мережею меліоративних каналів (передбачено впровадження за-
ходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі 
діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених ор-
ганізаційно-технічних та природоохоронних заходів — вплив характери-
зується 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 мо-
жуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними 
матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мі-
німізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльніс-
тю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: на території родовища об’єкти природно-
заповідного фонду відсутні. 

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

вого та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, на-
правленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природно-
го рослинного 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 харак-
теризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний 
аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в 
економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим вне-
ском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в ці-
лому.

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’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад від-
ходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог ді-
ючих 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 
частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  пла-
нована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяль-
ності 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 впли-
ву на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може за-
знати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених дер-
жав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповід-
ності 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 про-
вести розрахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обгово-
рення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впли-
ву 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 
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 пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього пові-
домлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту 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 заува-
ження 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, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 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 за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності бу-
де — спеціальний дозвіл від 25.03.1999 №1806 на користування надра-
ми, з метою продовження видобування вуглеводнів Летнянського родо-

вища (горизонти: НД-10, НД-11, НД-12а, НД-12б, НД-13, НД-14, НД-15а, 
НД-15б, НД-16 та N1ht-Mz), що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них 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 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, 

супутні компоненти: етан, пропан, бутан, гелій — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Кондрашівського родовища згідно спеці-
ального дозволу від 25.03.1999 року №1816. Метод розробки родови-
ща — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготов-
лений до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці надр 
буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазви-
добування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Кондрашівському родовищу рахуються на Державно-
му балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного ха-
рактеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище розташоване на території 
Станично — Луганського району Луганської області та на землях міс-
та Луганськ. Родовище розташоване в 15 км на північ від м. Луганськ.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 7,64 км2; родовище знаходиться у промисловій розроб-
ці).

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 природо-
охоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу 
господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населен-
ня та його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні родовище розташоване у межах Старо-
бєльсько-Міллерівської монокліналі, що приурочена до південного схи-
лу Східно-Європейської платформи. Промислова газоносність пов›язана 
з середньокам’яновугільними відкладами. Промислова газоносність 
пов’язана з відкладами докембрійського, кам’яновугільними, крейдяни-
ми, палеогеновими, неогеновими та четвертинними відкладами.

Розробка родовища розпочалась в 1979 р.
Затверджені запаси газу в об’ємі: 2436 млн м3 газу і 20 тис.т конден-

сату. За період розробки з родовища видобуто 1782 млн. м3 газу та 17 
тис.т конденсату.

Експлуатаційний фонд свердловин складає 8 свердловин (бездіючі), 
родовище розташоване в зоні АТО.

Процес підготовки видобутої мінеральної сировини здійснюється на 
установці комплексної підготовки газу (УКПГ), до якої підключено сверд-
ловини родовища.

Установка комплексної підготовки газу функціонує з метою розділен-
ня фракцій природного газу, рідких вуглеводнів (газовий конденсат), су-
путньо-пластової води та механічних домішок, які надходять зі свердло-
вин родовища в змішаному вигляді. Газ по індивідуальних шлейфах по-
дається на УКПГ. Природний газ із свердловин поступає на вхідні нит-
ки, 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 геоло-
гічних досліджень та визначення продуктивності свердловин). Потім газ 
через вхідні засувки подається на сепаратори. У сепараторах проводить-
ся відбиття вологи та очищення газу від механічних домішок, а також 
проведення осушення.

Відсепарована рідина із сепараторів поступає в розділювачі, де від-
бувається поділ рідини на конденсат і воду, які в свою чергу подаються 
в окремі ємності. Далі газ подається на наступний сепаратор для більш 
тонкої очистки. Перед подачею газу споживачу в нього вводять одорант 
супутньо-пластова вода повертається в пласт через нагнітальні сверд-
ловини.

Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В 
межах 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 встановлюють-
ся згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необ-
хідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення ра-
ціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення ви-
конання охоронних 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 
ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мі-
кроклімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних 
заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в 
грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в ат-
мосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними дже-
релами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до 
долини річки Сіверський Донець та невеликих ставків місцевого значен-
ня (передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму об-
межень ПЗС); при штатному режимі діяльності підприємства, з урахуван-
ням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоо-
хоронних 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 мо-

жуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними 
матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мі-
німізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльніс-
тю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: на території родовища об’єкти природно-
заповідного фонду відсутні. 

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

вого та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, на-
правленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природно-
го рослинного 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 харак-
теризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний 
аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в 
економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим вне-
ском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в ці-
лому.

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’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад від-
ходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог ді-
ючих 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 
частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  пла-
нована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяль-
ності 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 впли-
ву на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може за-
знати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених дер-
жав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповід-
ності 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 про-
вести розрахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обгово-
рення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впли-
ву 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 
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 пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього пові-
домлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні 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’єкта господарювання (протя-
гом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають заува-
ження 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, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 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 за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності бу-
де спеціальний дозвіл від 25.03.1999 року №1816 на користування над-
рами, з метою продовження видобування вуглеводнів Кондрашівського 
родовища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них 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 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, 

супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Західно-Хрестищенського родовища згідно 
спеціального дозволу від 01.02.2001 № 2367. Метод розробки родовища 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

— на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовле-
ний до споживання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці надр бу-
де здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидо-
бування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Західно-Хрестищенському родовищу рахуються на 
Державному балансі корисних копалин України; наявні документи до-
звільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище розташоване на територіях 
Карлiвського та Чутівського районів Полтавської області та Красноград-
ського району Харківської області. 

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 80,32 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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 природо-
охоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу 
господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населен-
ня та його здоров’я.

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

У тектонічному відношенні родовище розташоване в південно-схід-
ній частині Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) та входить до складу 
Розпашнівсько-Хрестищенської лінії антиклінальних складок. Структура 
являє собою брахіантиклінальну складку, поховану під сідловиною між 
двома солянокупольними структурами.

Родовище за величиною початкових запасів відноситься до унікаль-
них і характеризується складною геологічною будовою (значною мінли-
вістю колекторських властивостей, літологічним і тектонічним обмежен-
ням покладів). 

Родовище відкрите в 1968 році, дослідно-промислова розробка родо-
вища розпочата в 1970 році, промислова розробка родовища здійсню-
ється з 1976 року.

Загальний фонд свердловин складає 162 одиниці — 140 діючих, 1 
у капітальному ремонті, 6 очікують капітального ремонту, 3 у поточно-
му ремонті, 5 очікують ліквідації, 2 спостережні, 5 спеціальних. Західно-
Хрестищенське ГКР знаходиться на завершальному етапі розробки, який 
характеризується значним виснаженням покладів, мінімальними тиска-
ми на гирлах, що визначаються режимом роботи дотискної компресор-
ної станції (ДКС) «Хрестище», зношенням обладнання і проявом усклад-
нень в свердловинах.

За період розробки видобуто (з втратами) 293629 млн м3 газу та 12640 
тис. т конденсату.

Свердловини родовища підключені до п’яти установок комплексної 
підготовки газу (УКПГ). В даний час на УКПГ здійснюється первинна під-
готовка газу, а кінцева відбувається на Хрестищенській централізова-
ній установці підготовки газу (ХЦУПГ) з турбодетандреною установкою 
(ТДУ).

Враховуючи зниження робочого тиску і відсутність дросель-ефекту, 
більша частина технологічного обладнання УКПГ Західно-Хрестищен-
ського ГКР демонтована. Підготовка газу на УКПГ спрощена до одно-
ступеневої сепарації від рідини, а також проводиться дослідження і кон-
троль за продуктивністю свердловин.

В зимовий період температура газу на УКПГ та в шлейфах свердловин 
понижується, що може призвести до гідратоутворення. Для попереджен-
ня і боротьби з гідратоутворенням використовується метанол та розчин 
хлористого кальцію.

УКПГ Західно-Хрестищенського ГКР підключено до ХЦУПГ. До складу 
ХЦУПГ входять дотискна компресорна станція (ДКС) та установка низь-
котемпературної сепарації (УНТС) з застосуванням турбодетандерного 
агрегату (ТДА). Перед ДКС газ очищується від крапельної рідини, яка ви-
носиться з сепараторів УКПГ, і дотискається до 2,5-3 МПа, відповідно до 
тиску газотранспортної системи. Компримований газ надходить на УНТС, 
де після очищення від рідини та масла, що попадає з компресорів, охоло-
джується до 268 К. У сепараторі другого ступеня здійснюється остаточне 
відокремлення вилученої за рахунок охолодження рідини з газу.

Вуглеводневий конденсат та вода з сепараторів всіх УКПГ Захід-
но- Хрестищенського ГКР та ГС поступає в розділювачі, з яких при тис-
ку сепарації по закритій системі збору та транспорту передавлюється на 
ХЦУПГ.

Західно-Хрестищенського ГКР підключено до нової дотискної комп-
ресорної станції. 

За допомогою ДКС розробляється також група родовищ, що розта-
шовані в районі Західно-Хрестищенського ГКР (Червоноярське, Мели-
хівське, Східно-Медведівське, Медведівське, Єфремівське, Кегичівське, 
Розпашнівське, Новоукраїнське). 

Товарний газ подається в магістральні газопроводи Шебелинка-Ди-
канька-Київ (ШДК) та Шебелинка-Полтава-Київ (ШПК).

На режим роботи свердловин та УКПГ родовищ, що підключені до 
ДКС, суттєво впливають тиск газу на вході ДКС та втрати тиску в промис-
лових і міжпромислових газопроводах.

Для підвищення гідравлічної ефективності і запобігання скупченню рі-
дини у шлейфах та промислових трубопроводах необхідно періодично 
проводити їх продувки та очищення.

Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В 
межах 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 встановлюють-
ся згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необ-
хідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення ра-
ціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення ви-
конання охоронних 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 
ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мі-
кроклімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохоронних 
заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в 
грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в ат-
мосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними дже-
релами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: на території ділянки присутні невеликі ставки міс-
цевого значення (передбачено впровадження заходів щодо забезпечен-
ня режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності підприєм-
ства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-техніч-
них та природоохоронних заходів — вплив характеризується як еколо-
гічно 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 мо-
жуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними 
матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мі-
німізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльніс-
тю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: на території родовища об’єкти природно-
заповідного фонду відсутні. 

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

вого та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, на-
правленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природно-
го рослинного 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 харак-
теризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний 
аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в 
економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим вне-
ском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в ці-
лому.

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’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад від-
ходів визначається на місцях, по мірі їх утворення у порядку до вимог ді-
ючих 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 
частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  пла-
нована діяльність належить до першої категорії видів планованої діяль-
ності 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 впли-
ву на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може за-
знати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених дер-
жав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповід-
ності 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 про-
вести розрахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обгово-
рення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впли-
ву 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 
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 пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього пові-
домлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту 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 заува-
ження 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, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 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 за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності бу-
де спеціальний дозвіл від 01.02.2001 № 2367 на користування надрами, з 
метою продовження видобування вуглеводнів Західно-Хрестищенського 
родовища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них 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 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 — 
корисні копалини загальнодержавного значення) Західно-Соснівського 
родовища згідно спеціального дозволу від 08.02.2001 № 2370. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція 
— підготовлений до споживання газ природний. Роботи на ділянці надр 
буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазви-
добування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Західно-Соснівському родовищу рахуються на Дер-
жавному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільно-
го характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище розташоване на території 
Красноградського району Харківської області. Найближчі населені пункти: 
с. Соснівка, с. Петрівка, с. Наталине, с. Павлівка. Районний центр м. Крас-
ноград знаходиться в 11 км на захід від родовища, м. Кегичівка розташо-
ване в 11 км в південно-східному напрямку. Залізниця Красноград-Лозова 
проходить на відстані 4 км на південний захід.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 19,46 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 природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу госпо-
дарської 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 розташоване в південно-східній 
частині Дніпровсько-Донецької западини, зосереджене з західної сторони 
Соснівсько-Біляєвського валу і на захід від Соснівського соляного штоку, 
козирком і тілом якого екранується масивно-пластовий поклад.

Родовище відкрито у 1966 р. В серпні 1969 року родовище введено в до-
слідно-промислову розробку. На Держбалансі України числяться початко-
ві запаси газу кодів класів 111+121 в об’ємі 9669 млн м3 та 170 тис. т кон-
денсату (видобувні). Видобуток по родовищу складає 5355 млн. м3 газу і 
58 тис. т конденсату. Експлуатаційний фонд свердловин родовища нара-
ховує 14 свердловин. 

Системою облаштування родовища передбачено збирання природного 
газу від свердловин за променевою схемою на власну установку комплексної 
підготовки газу (УКПГ). УКПГ Західно-Соснівського ГКР експлуатується з  
1969 р. 

Для подачі видобутої зі свердловин продукції до УКПГ прокладені інди-
відуальні шлейфи (крім свердловин №№ 8 і 70, які мають єдиний шлейф) 
довжинами від 968 до 2805 м. Для запобігання можливого гідратоутворен-
ня паралельно шлейфам прокладені інгібіторопроводи.

Технологічний процес на УКПГ забезпечує підготовку газу шляхом дво-
ступеневої сепарації. На установці низькотемпературної сепарації (НТС) по-
ниження температури газу відбувається за рахунок використання дросель-
ефекту.

Видобувна продукція від експлуатаційних свердловин по шлейфах по-
ступає до вузла вимикаючих пристроїв (ВВП). На ВВП передбачений замір 
тиску і температури газу по кожній свердловині, відключення шлейфів за 
допомогою вентилів, переключення свердловин на геологічний замір че-
рез сепараційний блок ГБ-23 (газосепаратори С-1-1 та С-1-2), а також ви-
рівнювання тисків газу перед подачею його у загальний колектор.

Газ із колектора подається на перший ступінь сепарації (газосепаратор 
С-1), де відбувається відокремлення рідини (конденсату та пластової во-
ди), а також механічних домішок від природного газу. Після сепаратора 
С-1 газ направляється в сепаратор другого ступеня сепарації (газосепара-
тор С-2). Перед сепаратором С-2 встановлено штуцер регулюючий, на яко-
му за рахунок падіння тиску, газ охолоджується, що сприяє переходу воло-
ги із рівноважного стану в крапельний і подальшому відбиванні цієї воло-
ги в сепараторі. Після С-2 газ направляється на замірний вузол, для заміру 
витрати газу, проходить розширювальну камеру (РК) і подається у високо-
напірну транзитну мережу газопроводом-відводом в магістральний газо-
провід (МГ) Єфремівка — Диканька — Київ (ЄДК) Ду 1000 мм.

Остаточна підготовка газу Західно-Соснівського ГКР до транспортних 
кондицій проводиться на Хрестищенській централізованій установці підго-
товки газу з турбодетандерними агрегатами (ТДА), після компримування 
газу на Хрестищенській дотискній компресорній станції (ДКС).

З 2005 року на вихід Західно-Соснівської УКПГ подається товарний газ 
з Кобзівського ГКР в об’ємі 3600 тис.м3/добу, який після вимірювання, ра-
зом з газом Соснівського ГКР направляється в магістральний газопровід 
ЄДК.

Газоводоконденсатна суміш, що вилучається в сепараторах С-1 та С-2  
продувається в ємність розділення рідини Р-2, де відбувається поділ рі-
дини на конденсат і воду. Конденсат із Р-2 подається в ємність зберіган-
ня конденсату Є-8, а супутньо-пластові води (СПВ) скидаються в дренаж-
ну ємність Є-5.

З ємності зберігання Є-8 стабілізований (до 0,1 МПа) конденсат відка-
чується в автоцистерни та вивозиться на головні споруди по конденсату 
(ГСК) Західно-Хрестищенського ГКР, де далі по конденсатопроводу пода-
ється на Шебелинський відділ переробки нафти, газу і конденсату. СПВ ви-
возяться для утилізації на ГСК Хрестищенського ГКР або використовують-
ся для технічних потреб (капремонту та глушіння свердловин). Видобув-
ний конденсат та СПВ вивозиться автотранспортом на ГСК Західно-Хрес-
тищенського ГКР.

Для постачання газу місцевим споживачам на Західно-Соснівській УКПГ 
передбачена газорозподільна станція (ГРС), пункт одоризації газу та газо-
провід.

На Хрестищенській централізованій установці підготовки газу з ТДА, 
газ Західно-Соснівського ГКР разом з газом інших родовищ за допомо-
гою Хрестищенської ДКС компримується з 0,78 МПа до 3,43 МПа. Далі ме-
тодом низькотемпературної сепарації (НТС) за рахунок ТДА, газ остаточно 
готується до подальшого транспортування. Хрестищенська централізова-
на установка підготовки газу з ТДА забезпечує високу якість осушки та від-
бензинення природного газу Хрестищенської групи родовищ для газу, що 
подається в магістральні газопроводи.

Утворення розкривних порід на ділянці надр відбуватися не буде. В меж-
ах 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 необхідно-
му обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціональ-
ного використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання 
охоронних 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-
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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 атмосфер-
не повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами за-
бруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: на території ділянки протікають три струмки по бал-
кам Лип’янка, Довга та Михайлівська з невеликими ставками у витоку та 
заболоченими озерцями в заплаві р. Берестова в яку вони впадають (пе-
редбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень 
ПЗС); при штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впро-
вадження передбачених організаційно-технічних та природоохоронних за-
ходів — 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 матері-
алами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація 
ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпе-
ченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: на території родовища об’єкти природно-
заповідного 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’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (ситуацій кількісний та якісний 
склад відходів 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 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 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 відповід-
ності 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 ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 
протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офі-
ційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та 
розгляду Ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких заува-
жень 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 частко-
во або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, на-
дані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
спеціальний дозвіл від 08.02.2001 № 2370 на користування надрами, з ме-
тою продовження видобування вуглеводнів Західно-Соснівського родови-
ща, 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, супутні ком-

поненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавно-
го значення) Залужанського родовища (горизонти ВД-13-НД-9) згідно 
спеціального дозволу від 16.03.1999 №1786. Метод розробки родови-
ща — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підго-
товлений 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 ко-
рисних копалин по Залужанському родовищу (горизонти ВД-13-НД-9) 
рахуються на Державному балансі корисних копалин України; наявні 
документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

В адміністративному відношенні родовище розташоване на території 
Самбірського району Львівської області.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 37,2 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення послугами підприємства. Прийня-
ті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рі-
вень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місце-
вого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва то-
що)

Родовище розташоване в  південно-східній частині найбільш зануре-
ної Крукеницької підзони Більче-Волицької (Зовнішньої) зони Перед-
карпатського прогину. Залужанська структура є найбільш зануреною 
на лінії антиклінальних складок, що простягаються у північно-захід-
ному напрямку, уздовж насуву Самбірської зони, до українсько-поль-
ського кордону. На фоні загального здіймання порід у цьому напрям-
ку структура залягання баденських та сарматських горизонтів на Залу-
жанській ділянці являє собою єдину брахіантиклінальну складку, яка 
ускладнена тектонічними порушеннями і являє собою єдиний багато-
пластовий поклад з загальним газоводяним контактом на абсолютній 
відмітці — 2270 м. Висота газонасиченої товщі покладу досягає 1160 
м, площа — 222,8 км2.

Родовище знаходиться в промисловій розробці з 1981 р. З почат-
ку експлуатації з родовища видобуто 4800,8 млн. м3 газу. На родови-
щі пробурено та підключено 3 експлуатаційні свердловини (№№ 55, 57, 
58) та пошукову свердловину 202, яка була ліквідована з геологічних 
причин.

Збір газу на родовищі і його підготування до транспортування здій-
снюється згідно групової схеми. Видобутий із свердловин газ поступає 
на дві установки попереднього підготування (УППГ-1, УППГ-2), де очи-
щається і проходить заміри індивідуально по кожній свердловині та за-
гальні заміри. 

УППГ-1, УППГ-2 з’єднані між  собою внутрішньопромисловим газо-
проводом.

УППГ-2 — призначена для збору та підготування газу Залужанського 
газового родовища шляхом очищення від механічних домішок та кра-
пельної вологи та подачі його в промисловий газопровід до УППГ-1 За-
лужанського родовища і через АГРС-3 Велика Білина споживачам в га-
зотранспортну систему Самбірського УЕГГ ВАТ «Львівгаз».

УППГ-1 призначена для збору та попереднього підготування газу За-
лужанського газового родовища шляхом очищення  від механічних до-
мішок та крапельної вологи  і подачі його в промисловий газопровід 
Комарно — Самбір.

На УППГ-1, УППГ-2 утворюються супутньо-пластові води (продув-
ка сепараторів, шлейфів свердловин та комунікації УППГ). Промисло-
ві стоки (СПВ) збираються в підземну ємність СПВ ПЄ. У міру нагрома-
дження перевозяться до УППГ-7 чи УППГ-5 для повернення в виснаже-
ні глибокі горизонти Рудківського родовища шляхом закачування в на-
гнітальні свердловини. 

Газ із газозбірного колектора УППГ-2 і міжпромислового газопро-
воду з УППГ-1 разом подається в магістральний газопровід  Комарно-
Самбір через газопровід відгалуження. Вказаним газопроводом газ по-
дається на ДКС Комарно, де після компримування подається спожива-
чам для промислових і комунальних потреб. 

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

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні та інші обмеження планованої діяльності встанов-
люються згідно Законодавства України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологіч-
ні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у не-
обхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечен-
ня раціонального використання природних ресурсів, а також забезпе-
чення виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсацій-
них 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 парнико-
вим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат 
і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням реалізації природоохорон-
них заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допус-
тимий. Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визна-
чений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за ви-
киди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонар-
ними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу 
України). 

Водне середовище: родовище розташоване в межріччі р. Бистриці та  
р. Дністра (басейн р. Дністер) (передбачено впровадження заходів що-
до забезпечення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяль-
ності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених органі-
заційно-технічних та природоохоронних заходів — вплив характеризу-
ється як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видо-
бувних роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фі-
зичних та інших їх властивостей грунтів). Можливим джерелом забруд-
нення можуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мас-
тильними матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення від-
ходами. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управлін-
ня діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечни-
ми речовинами.

Природно-заповідний фонд: територія родовища межує із лісовим 
заказником місцевого значення «Корналовичі» площею 88 га та з гід-
рологічним заказником загальнодержавного значення «Чайковиць-
кий» площею 119 га (передбачено дотримання вимог та обмежень від-
повідно Закону України «Про об’єкти природно-заповідного фонду 
України»). 

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

вого та рослинного покриву мінімальні або відсутні; передбачені дії, на-
правленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природ-
ного рослинного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов 
комплексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітекту-
ри, історії і культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурно-
го ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впли-
ву об’єкта відсутні.

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

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»):  планована діяльність належить до першої категорії видів планова-
ної діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють 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 впли-
ву на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може за-
знати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених дер-
жав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіл-
ля 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 про-
вести розрахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що пе-
редбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; 
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час громадського обгово-
рення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впли-
ву 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 
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 пра-
во надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього пові-
домлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту 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 заува-
ження 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, врахува-
ти частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громад-
ськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 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 за-
конодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності бу-
де спеціальний дозвіл від 16.03.1999 №1786 на користування надрами, з 
метою продовження видобування вуглеводнів Залужанського родови-
ща (горизонти ВД-13-НД-9), що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати 
до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природ-
них 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.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська –4  –9 –4  –9 Черкаська 0  +5 0    +5
Житомирська –4  –9 –4  –9 Кіровоградська 0  +5 0    +5
Чернігівська –4  –9 –4  –9 Полтавська –1  +4 –1    +4
Сумська –4  –9 –4  –9 Дніпропетровська 0  +5 +4    +9
Закарпатська +1  +6 +1  +6 Одеська +1  +6 +10  +15
Рівненська –4  –9 –4  –9 Миколаївська +1  +6 +7  +12
Львівська –4  –9 –4  –9 Херсонська +1  +6 +8  +13
Івано-Франківська 0  –5 0  –5 Запорізька +1  +6 +5  +10
Волинська –4  –9 –4  –9 Харківська –1  +4 0    +5
Хмельницька –1  –6 –1  –6 Донецька +1  +6 +4    +9
Чернівецька 0  –5 0  –5 Луганська +1  +6 +3    +8
Тернопільська –1  –6 –1  –6 Крим +1  +6 +10  +15
Вінницька 0  +5 0  +5 Київ –5  –7 –5    –7

Укргiдрометцентр

-4..-9
-4..-9 -4..-9

-4..-9

0..5
0..5

1..6
7..12

1..6
7..12

У визволену Катеринівку 
провели інтернет

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

СИМВОЛ СВОБОДИ. Представники цивільно-військового 
співробітництва ОТУ «Луганськ» подбали про те, аби Катери-
нівка Попаснянського району отримала доступ до інтернет-ме-
режі. У нещодавно визволеному селі бійці ЗСУ встановили точ-
ку доступу.

«Через громадську організацію «Катеринівка» інші гуманітар-
ні організації зможуть активніше допомагати населенню. Це ра-
діо-інтернет, ми вивели точку доступу wi-fi. Люди можуть прихо-
дити та користуватися», — зазначив начальник групи цивільно-
військового співробітництва ОТУ «Луганськ» Валерій Басалига.

Раніше представникам «Катеринівки» доводилося їздити до 
інших населених пунктів для того, щоб оформити та відправити 
необхідні документи або попросити гуманітарну допомогу. На-
разі тривають перемовини, щоб встановити ще одну точку до-
ступу в місцевому клубі.

«Гайдамаки» на варті 
правопорядку

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

МІСЦЕВІ ДРУЖИННИКИ. У Костянтинівці на Донеччині спіль-
но з місцевими поліцейськими патрулювати місто віднедавна 
беруться представники громадської організації «Гайдамаки». 
До складу тутешнього аналога «Національної дружини» уві-
йшли колишні учасники антитерористичної операції, які тепер 
вирішили надавати посильну допомогу правоохоронцям при-
фронтового міста. Поки що добровільні помічники роблять це на 
громадських засадах, однак у майбутньому планують зайнятися 
охоронною діяльністю і, заробивши кошти, створити для людей 
робочі місця із заробітною платою. За словами заступника на-
чальника штабу ГО «Гайдамаки» Андрія Балана, офіс помічни-
ків поліції, схоже, буде розташований у приміщенні міськвикон-
кому, де також створять диспетчерську, куди у разі необхіднос-
ті звертатимуться мешканці міста. Відповідну допомогу «Гайда-
маки» вже почали надавати, адже разом із поліцейськими взяли 
участь у кількох затриманнях порушників правопорядку. 

А вже церква з банями
ДУХОВНІСТЬ. Проект «Луцьк — Волноваха: разом збудуємо 
храм» вийшов на фінішну пряму

Ольга БУЛКОВСЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

На храмі у Волнова-
сі встановили освя-

чені бані. Тут надшвидки-
ми темпами продовжують 
роботи зі спорудження на 
донецькій землі святині 
Української православ-
ної церкви Київського па-
тріархату на пошануван-
ня захисників України — 
і полеглих, і живих.

Як писав «УК», впер-
ше робоча група з будів-
ництва храму зібралася у 
березні 2017-го. Визначи-
ли напрями роботи, від-
повідальних — і взялися 
за справу. Нині, станом 
на березень 2018-го, уже 
зведена культова спо-
руда, дзвіниця, каплич-
ка, гуманітарний центр, у 
приміщенні якого на дру-
гому поверсі передбачене 
помешкання для насто-
ятеля храму, тривають 
внутрішні роботи. А 13 
березня у Волновасі здій-
снили освячення та під-
няття бань. 

Однак керівник робочої 
групи з будівництва хра-
му Володимир Мельни-
кович, директор ПП «Ме-
гаклас» Роман Кобілінець 
(його підприємство зве-
ло дерев’яні конструк-
ції), радник голови Во-
линської облдержадміні-
страції Тарас Яковлев та 
начальник департамен-
ту сім’ї, молоді та спор-

ту Луцької міської ради 
Олексій Веремійчик вко-
тре побували у Волновасі 
не лише для участі у за-
ходах. Нині мета візиту 
— на власні очі побачити 
процес будівництва, оці-

нити масштаби зробле-
ного та того, що треба ще 
за два місяці звершити, 
аби у четверті роковини 
трагедії — розстрілу 22 
травня бійців 51-ї ОМБ 
неподалік Благодатного 

— духовно-патріотичний 
проект «Луцьк — Вол-
новаха: разом збудуємо 
храм» завершив стадію 
фізичного зведення, уро-
чисто відкрився та по-
чав працювати для мети, 
з якою і задумувався, — 
єднати штучно розділе-
ний народ задля майбут-
тя соборної України.

— Велика відповідаль-
ність для мене — дім по-
будувати. А це — храм, 
який повинен віками сто-
яти. Тому треба не про-
сто добре, а ідеально, щоб 
ні на відкритті, ні будь-
коли потім не було доко-
рів, що десь щось не так. 
Щоб і я, і всі, хто до цьо-
го причетний, пишалися 
результатами богоугод-
ної справи, — з великим 
хвилюванням розповідає 
про свою мотивацію Ро-
ман Кобілінець.

А Володимир Мельни-
кович вкотре запевняє, 
що, попри безліч вели-
ких і малих проблем, які 
виникають у процесі ро-
боти, все буде зробле-
но якісно і вчасно. Тим 
паче, що про відкриття 
уже знає навіть Прези-
дент України: фотоаль-
бом зі світлинами проце-
су роботи над проектом 
та запрошення на захід, 
запланований на травень 
2018-го, вручили під час 
лютневого візиту на Во-
линь його дружині Мари-
ні Порошенко.

Портрети з ароматом кави
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

СПРОБУЙ САМ. Лабо-
рантка одного з черкась-
ких вишів Марина Ткаченко 
опанувала незвичайну техні-
ку малювання. Образотвор-
чим мистецтвом Марина за-
хоплюється із самого дитин-
ства. Встигла стати відомою 
в місті художницею. За про-
фесією дизайнер, вона ма-
лює, звісно, не лише кавою, 
а й олійними фарбами, пас-
теллю, вугіллям, аквареллю. 
Її роботи у традиційній мане-
рі здобувають визнання. 

Кава, однак, додає теп-
ла, світла, вважає художни-
ця. Головна відмінність каво-
вого живопису від малюван-
ня, приміром, акварельними 
фарбами, розповідає вона, 
полягає в кількості кольо-
рів, які є в твоєму розпоря-
дженні. Хоч, працюючи з ка-
вою, використовуєш один — 
коричневий колір, зате від-
тінків у нього безліч: від ніж-
но-кремового до темно-ка-
штанового. Ефект напівпро-
зорості й реалістичності ма-
люнка досягається завдяки 
особливому способу нане-
сення кави. Починає завжди 

зі світлих місць, а потім по-
ступово нашаровує колір 
для глибшої передачі тіні. 

Велика перевага кави як 
матеріалу для малювання — 
надзвичайна пластичність, 
тобто за потреби її можна 
досить легко вимити водою. 
Це дає змогу коригувати ма-
люнок і досягати найкра-
щої передачі кольорів. Ціка-
ва особливість кавового жи-
вопису — техніка набризку-

вання, яка освіжає картин-
ку і надає їй легкості й не-
вимушеності. Для цього пен-
злик підіймають якомога ви-
ще над папером, а крапель-
ки кави стікають з нього й 
мальовничо розбризкують-
ся на малюнку. Саме в жи-
вописі кавою таке розбриз-
кування найбільш доречне, 
тож можна не хвилюватися, 
що ви зіпсуєте намальова-
не. Після того як робота під-

сихає, її потрібно закріпити 
лаком.

Нині кавова техніка не ду-
же поширена, її тільки осво-
юють в Україні. Однак, на пе-
реконання Марини Ткаченко, 
за допомогою звичайної ка-
ви можна створити чудові ма-
люнки. А головне — такий жи-
вопис гарно вдається навіть 
початківцям, які майже не ма-
ють досвіду в малюванні.

Портретний живопис захо-
пив Марину. Прагнучи про-
никнути в характер зобра-
жуваної людини й передати 
його в малюнку, художниця 
досягає неабияких успіхів. Її 
портрети живі, реалістичні 
у високому розумінні слова. 
Про першу свою роботу на 
замовлення згадує із захо-
пленням. Це був портрет Ме-
рилін Монро. Хоч і малюва-
ла, зрозуміло, з відомих фо-
то, портрет вдався, його за-
мовник забрав роботу в Іта-
лію. Здається, вдалося схо-
пити найхарактерніше для 
великої акторки, передати 
трагізм її особистості. І хоч 
нині малювати на замовлен-
ня не вельми вигідно, худож-
ниця задоволена вже тим, 
коли одержує про свої робо-
ти вдячні відгуки. 

Портрети Марини Ткаченко живі й реалістичні

Уже зведено церкву, дзвіницю, капличку, 
гуманітарний центр, тривають внутрішні роботи
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