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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Уряд готовий ухвалити 

рішення про розрив 
програми економічного 

співробітництва  
з РФ. Росія повинна 

платити високу 
ціну за агресію».

Початкову школу 
заощадження пройдено 

ДОСВІД І ПІДТРИМКА. На підсумковій конференції Проекту 
USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» голова Держ-
енергоефективності Сергій Савчук і директор місії USAID в Україні, 
Білорусі та Молдові Сюзан Фрітц представили здобутки чотириріч-
ної співпраці в цій галузі. Серед них виокремлюється програма «те-
плих» кредитів як дієвий приклад успішно реалізованої ініціативи у 
сфері енергоефективності. Це значно пожвавило інтерес ОСББ до 
«теплих» кредитів: у 2015 р. програмою скористалися 200 ОСББ на 
17 мільйонів гривень; у 2016 р. вже вдвічі більше — 435 ОСББ на 60 
мільйонів; у 2017 р. — 620 ОСББ на 133 мільйони гривень.

Проект USAID також надав підтримку в запровадженні ЕСКО-
тендерів через систему публічних електронних закупівель ProZorro. 
Лише за кілька місяців 2018 року зареєстровано 337 оголошених 
ЕСКО-тендерів, з яких 168 проведено. Цьогоріч відомство очікує 
на укладання близько 250 ЕСКО-договорів.

Завдяки експертам Проекту USAID для місцевої влади розро-
блено й Методичні рекомендації з упровадження системи енерго-
менеджменту в бюджетних установах.

6 млн грн
повернуто торік споживачам за неякісні 
товари й послуги, що вдвічі більше, ніж 

позаторік

АРМІЯ. На Миколаївському загальновійськовому полігоні 
намагаються створити належні умови для бійців

Чому лихоманить 
Широкий лан?

Прем’єр-міністр про процес переорієнтації  
на ринки інших країн 

4

6 9
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Постанова Кабінету Міністрів України  
«Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії  
і їхніми  державами-членами, з іншої сторони»

Народний артист України Анатолій Гнатюк 
розповів «УК», чому роль Шельменка 
стала його акторською візитівкою і 
кульмінацією майже 30-річного служіння 
в театрі ім. І. Франка

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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Бійці сподіваються, що у них дров буде вдосталь!



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua74 

ДОКУМЕНТИ

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

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 7 лютого 2018 р. № 181 
Київ

Про внесення змін до Правил надання  
послуг пасажирського автомобільного 

транспорту
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, за-

тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 (Офі-
ційний вісник України, 1997 р., число 8, ст. 142; 2007 р., № 75, ст. 2791; 2008 р.,  
№ 19, ст. 541; 2009 р., № 39, ст. 1323, № 72, ст. 2479; 2011 р., № 47, ст. 1915, № 51, 
ст. 2040; 2012 р., № 11, ст. 403, № 45, ст. 1761; 2016 р., № 16, ст. 636; 2017 р., № 27,  
ст. 778, № 88, ст. 2696), зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 7 лютого 2018 р. № 181
ЗМІНИ,  

що вносяться до Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту

1. У пункті 2:
1) підпункт 4 після слів «визначений строк» доповнити словами «, виключно під час виконання 

регулярних пасажирських перевезень»;
2) доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:
«21) екіпаж автобусу — водій (водії), який (які) керує (керують) автобусом та стюард (стюарде-

са), який (яка) виконує функції з обслуговування пасажирів.».
2. Пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. Транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів, повинні відповідати 

вимогам безпеки, комфортності, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, охорони праці та екології, перебувати в належному технічному і санітарному стані, бути 
укомплектованими відповідно до законодавства.».

3. Пункт 9 виключити.
4. Пункт 16 викласти в такій редакції:
«16. Забезпечення організації пасажирських перевезень покладається:
на міжміському і приміському маршрутах, що виходять за межі території області (міжобласний 

маршрут), — на Мінінфраструктури;
на міжміському і приміському маршрутах, що не виходять за межі території Автономної Рес-

публіки Крим чи області (внутрішньообласний маршрут), у тому числі проходять від населених 
пунктів Київської області до м. Києва, — на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, облас-
ні держадміністрації;

на приміському маршруті, що не виходить за межі території району (внутрішньорайонний 
маршрут), — на районну держадміністрацію;

на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення м. Київ — міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль» — на Київську міську держадміністрацію;

на маршруті, що проходить у межах території об’єднаної територіальної громади (міський чи 
приміський маршрут), — на виконавчий орган місцевої ради об’єднаної територіальної громади 
сіл, селищ, міст;

на маршруті, що проходить у межах населеного пункту (міський маршрут), — на виконавчий 
орган сільської, селищної, міської ради відповідного населеного пункту.».

5. Пункт 18 викласти в такій редакції:
«18. Відкриття нового внутрішньообласного автобусного маршруту, який пролягає через те-

риторію обласних центрів та/або міст обласного значення, та/або міст районного значення, мож-
ливе лише за погодженням виконавчих органів міських рад цих міст.».

6. Пункт 19 виключити.
7. Підпункт 2 пункту 20 викласти в такій редакції:
«2) на міжміських маршрутах у разі зміни:
графіка руху до будь-якої із зупинок не більш як на одну годину та шляху проходження 

маршруту не більш як на 50 кілометрів.».
8. У пункті 23 слова і цифри «на відстані 400—600 метрів одна від одної у межах розташу-

вання багатоповерхової забудови і на відстані 600—800 метрів — у межах розташування одно- 
та двоповерхової забудови» замінити словами «організатором перевезень з урахуванням вимог 
Правил дорожнього руху».

9. Пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:
«Інформація повинна бути надрукована на матеріалах з матовою поверхнею чітким шриф-

том з висотою літер не менше 15 міліметрів         (60 кегль), який контрастує з фоном (на жов-
тому чи білому фоні — чорний чи темно-синій шрифти), та розміщена на висоті 1600 міліме-
трів від підлоги.».

10. У пункті 27:
1) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«7) написи «Не курити», «Місця для пасажирів з дітьми та осіб з інвалідністю» з одночас-

ним їх дублюванням міжнародним символом доступності та знаком дитячого візка (на міських 
та приміських маршрутах);»;

2) в абзаці тринадцятому слова «в порядку, визначеному Мінінфраструктури» виключити;
3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Інформація, що розміщується на автобусах та в салонах автобусів, повинна відповідати по-

требам пасажирів із порушенням зору (зокрема друкуватися збільшеним шрифтом).».
11. У пункті 28:
1) в абзаці шостому слова «осіб з обмеженими фізичними можливостями» замінити слова-

ми «осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення»;
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Написи повинні бути надруковані на матеріалах з матовою поверхнею чітким шрифтом з 

висотою літер не менше 15 міліметрів (60 кегль), який контрастує з фоном (на жовтому чи бі-
лому фоні — чорний чи темно-синій шрифти), та розміщена на висоті 1600 міліметрів від під-
логи.».

12. Пункт 29 викласти в такій редакції:
«29. Перевезення пасажирів за міськими, приміськими та міжміськими маршрутами у межах 

території однієї області (внутрішньообласні, внутрішньорайонні маршрути) здійснюється на під-
ставі договору про організацію перевезень, укладеного відповідно до закону.».

13. У пункті 31 слова «осіб з обмеженими фізичними можливостями» замінити словами 
«осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення».

14. У пункті 311 підпункти 4 і 5 викласти в такій редакції:
«4) облаштування автобусів засобами візуального та звукового інформування про наймену-

вання зупинки, зокрема наступної, маршруту з урахуванням вимог статті 28 Закону України «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

5) використання на маршруті автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів 
до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків — з 1 січня 2020 року.».

15. Останнє речення абзацу першого пункту 32 виключити.
16. В абзаці другому пункту 34 слова «осіб з обмеженими фізичними можливостями» замі-

нити словами «осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення».
17. Пункт 41 викласти в такій редакції:
«41. Пасажир повинен мати квиток на проїзд в автобусі (для пільгового проїзду — посвід-

чення особи встановленого зразка чи довідку, на підставі якої надається пільга), а в разі запро-
вадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — електронний квиток та докумен-
ти для пільгового проїзду.

Квиток дійсний тільки на зазначені у ньому дату і маршрут руху.
У разі перевезення багажу пасажир повинен мати квитанцію на перевезення багажу.».
18. У пункті 43 цифри «10» замінити цифрами «14».
19. В абзаці першому пункту 44 слово «інваліди» замінити словами «особи з інвалідністю».
20. У пункті 45 слова «, туристів, екскурсантів» виключити.
21. Пункт 49 після слів «Спеціальне перевезення» доповнити словами «на контрастному фо-

ні (білому чи жовтому)».
22. Пункт 51 викласти в такій редакції:
«51. Нерегулярні перевезення пасажирів здійснюються на підставі замовлення юридичною 

або фізичною особою автобуса як разові перевезення організованої групи пасажирів за визна-
ченим маршрутом згідно з договором про замовлення транспортного засобу.».

23. У пункті 56:
1) абзац перший після слів «транспортного засобу» доповнити словами «та мету поїздки»;
2) абзац другий виключити.
24. Пункти 57 і 59 виключити.
25. Абзац перший пункту 60 після слів «Нерегулярне перевезення» доповнити словами «на 

білому фоні».
26. Пункт 62 виключити.
27. Пункт 83 викласти в такій редакції:
«83. Особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення мають право на безоплат-

не перевезення технічних та інших засобів реабілітації, призначених для особистого пересуван-
ня (крісла колісні, палиці, милиці, ходунки тощо), а також собак-поводирів, що супроводжують 
осіб з порушеннями зору.».

28. У пункті 91 слово «інвалідам» замінити словами «особам з інвалідністю».
29. Пункт 96 доповнити абзацом такого змісту:
«Особам з порушеннями слуху суб’єкт господарювання здійснює організацію надання по-

слуг з перевезення шляхом надсилання смс-повідомлення та/або забезпечення доступу до ін-
формації (у разі наявності) відповідно до Технічних вимог на створення (модернізацію) офіцій-
них веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з вадами зору та слуху.».

30. Пункт 111 викласти в такій редакції:
«111. Рішення про відкриття або закриття автостанції приймається її власником з 

обов’язковим інформуванням органу місцевого самоврядування, на території якого розташо-
вується автостанція.

Організація роботи автостанції покладається на її власника.».
31. Пункти 112—116 викласти в такій редакції:
«112. Функціонування автостанції можливе у разі її відповідності вимогам статей 1, 28, 32, 36 

Закону України «Про автомобільний транспорт» та цих Правил.
Будівлі, споруди та територія автостанцій повинні відповідати вимогам доступності для осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, установленим державними будівельни-
ми нормами, стандартами і правилами.

113. Власники автостанцій зобов’язані за зверненням організатора перевезень подавати ін-
формацію про кількість виконаних автомобільними перевізниками рейсів на автобусних марш-
рутах, які пролягають через автостанцію.

Організатори перевезень інформують власників автостанцій про результати проведених 
конкурсів з перевезення пасажирів на маршрутах, які пролягають через такі автостанції, про-
тягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення організатором регулярних перевезень за та-
кими маршрутами.

114. Перелік послуг, які надаються автостанцією автомобільному перевізникові, їх обсяги і 
вартість визначаються в договорі, укладеному між ними.

115. Продаж квитків здійснюється власником автостанції, автомобільним перевізником, во-
дієм чи іншим суб’єктом господарювання, уповноваженим на це автомобільним перевізником 
чи власником автостанції.

116. За надання обов’язкових послуг, передбачених статтею 36 Закону України «Про авто-
мобільний транспорт», з осіб, які придбавають квитки, справляється автостанційний збір, що 
включається до вартості квитка. За надання зазначених послуг додаткова плата з пасажира не 
стягується.

Розмір автостанційного збору визначається власником автостанції на підставі економічно 
обґрунтованого розрахунку.

Розмір автостанційного збору для пасажирів, що придбавають квитки у автомобільного пе-
ревізника, водія чи іншого суб’єкта господарювання, уповноваженого на це автомобільним пе-
ревізником, встановлюється за згодою автомобільного перевізника та власника автостанції, з 
території якої пасажир повинен здійснити відправлення.

Розмір автостанційного збору для пасажирів, що купують квитки у суб’єкта господарювання, 
уповноваженого на це власником автостанції, встановлюється в договорі, укладеному між авто-
станцією і таким суб’єктом господарювання.».

32. У пункті 117 слова «, зразки яких затверджує Мінінфраструктури» виключити.
33. У пункті 118 цифри «10» замінити цифрами «14».
34. Пункт 119 викласти в такій редакції:

«119. Право на позачергове обслуговування на автостанції мають особи з інвалідністю, гро-
мадяни похилого віку, вагітні жінки, пасажири з дітьми дошкільного віку та інші визначені за-
коном особи.

Функції з надання допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населен-
ня під час їх обслуговування на автостанціях покладаються на окремих її працівників. Особи, на 
яких покладено такі функції, проходять навчання щодо особливостей обслуговування осіб з ін-
валідністю та інших маломобільних груп населення.».

35. Пункт 121 викласти в такій редакції:
«121. На автостанції розміщується обов’язкова візуальна інформація, яка включає:
1) зовні будівлі:
вивіску біля входу з найменуванням автостанції, відомостями про власника автостанції, гра-

фік роботи автостанції;
позначення платформ автобусів для посадки та/або висадки пасажирів;
2) всередині будівлі:
інформаційне табло із зазначенням розкладу руху автобусів, найменування автомобільного 

перевізника, транспортних засобів, на яких будуть здійснюватися перевезення;
прізвище, ім’я та по батькові керівника автостанції та працівника, на якого покладено функ-

ції з надання допомоги особам інвалідністю та іншим маломобільним групам населення під час 
обслуговування на автостанціях;

витяг із цих Правил у частині прав та обов’язків власника автостанції, автомобільного пере-
візника, водія та пасажира;

відомості про місцезнаходження територіального органу у справах захисту прав споживачів;
відомості про місце зберігання книги відгуків та пропозицій;
план автостанції із схемою евакуації людей та майна автостанції на випадок надзвичайної 

ситуації;
відомості про місце розташування та графік роботи кімнати матері і дитини;
схему розташування приміщень автостанції;
перелік послуг, що надаються автостанцією, та їх вартість;
перелік екстрених служб, органів контролю на автомобільному транспорті та правоохорон-

них органів із зазначенням контактних даних;
3) безпосередньо біля касового вікна:
прізвище, ім’я та по батькові касира;
перелік послуг, що надаються автостанцією, та їх вартість;
перелік екстрених служб, органів контролю на автомобільному транспорті та правоохорон-

них органів із зазначенням контактних даних;
перелік категорій громадян, які мають право на позачергове придбання квитків;
інформація про порядок повернення квитків;
перелік категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспор-

том;
графік роботи квиткових кас.
Візуальна інформація, розміщена на автостанції, повинна бути надрукована на матеріалах з 

матовою поверхнею чітким шрифтом з висотою літер не менше 15 міліметрів (60 кегль), який 
контрастує з фоном (на жовтому чи білому фоні — чорний чи темно-синій шрифти), та розмі-
щена на висоті 1600 міліметрів від підлоги.».

36. Пункт 122 викласти в такій редакції:
«122. Через систему гучного мовлення надається інформація про:
час відправлення та прибуття автобусів, графік роботи квиткових кас та автостанції;
умови обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, матерів з 

дітьми під час обслуговування на автостанціях;
відміну рейсу чи заміну автобуса, призначення додаткового рейсу, зміни у графіку робо-

ти квиткових кас.».
37. Пункт 124 викласти в такій редакції:
«124. Відповідальність за здійснення заходів із забезпечення безпеки руху транспортних за-

собів та переміщення пасажирів на території автостанції покладається на власника автостанції.
Власники автостанцій несуть відповідальність згідно із законом за якість та безпечність по-

слуг, що надаються автостанціями пасажирам і перевізникам, доступність, технічний та санітар-
но-гігієнічний стан будівель, споруд, обладнання та території автостанції.».

38. Пункт 125 викласти в такій редакції:
«125. Перевізник повинен подати автобус на автостанцію, де формується приміський марш-

рут, не пізніше ніж за 5 хвилин, міжміський або міжнародний — не пізніше ніж за 10 хвилин до 
відправлення.».

39. Пункти 126—129 виключити.
40. Пункт 132 викласти в такій редакції:
«132. Графік роботи автостанцій встановлюється власником автостанції з урахуванням паса-

жиропотоку і повинен забезпечити можливість своєчасного продажу квитків пасажирам та від-
правлення автобусів.».

41. У пункті 145:
1) у підпункті 9 слова «осіб з обмеженими фізичними можливостями» замінити словами 

«осіб з інвалідністю»;
2) підпункт 12 після слова «заподіяну» доповнити словами «автомобільним перевізником 

та/або екіпажем»;
3) підпункт 16 після слів «цих Правил» доповнити словами «, Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з перевезення пасажирів автомобільним транспортом».
42. У пункті 147:
1) підпункти 11, 18 і 19 викласти в такій редакції:
«11) зупиняти автобус для посадки та висадки пасажирів на відстані не більше ніж 0,05—0,1 

метра від краю проїзної частини дороги;»;
«18) у разі здійснення приміських, міжміських або міжнародних перевезень надавати допо-

могу пасажирам з числа осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в розміщен-
ні ручної поклажі, багажу, крісел колісних, палиць, милиць, ходунків та інших особистих речей, а 
також під час посадки в автобус і висадки з нього;

19) у разі обслуговування пасажирів з числа осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення перевіряти після прибуття їх до пункту призначення, чи здійснили такі пасажири за-
плановану висадку та чи не забули багаж та/або ручну поклажу, особисті речі;»;

2) доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:
«21) надавати допомогу особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення 

під час посадки в автобус і висадки з нього, у тому числі особисто піднімати та опускати меха-
нічні апарелі та механізми з метою створення умов для зручного користування зазначеним тран-
спортним засобом особами, які пересуваються на кріслах колісних.».

43. Підпункт 8 пункту 159 виключити.
44. У тексті Правил слово «перевізник» у всіх відмінках і формах числа замінити словами 

«автомобільний перевізник» у відповідному відмінку і числі.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Шмелькова Владислава Валерійовича, 13.11.1969 року народження, 
(останнє відоме місце проживання: вул. Гоголя, 52/58, м. Краснопере-
копськ, АР Крим, 96002) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться об 11 годині 45 хвилин 29 березня 2018 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, 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 
даного оголошення обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з його змістом.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрюваної та ви-
конання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій стороні) 
у кримінальному провадженні № 42017130000000425 від 15.09.2015 за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, викликається Кравцова Наталія Валеріївна, 20.04.1979 ро-
ку народження, яка зареєстрована за адресою: м. Луганськ, квартал Ге-
роїв Сталінграда, буд. 11, кв. 195. 

Для проведення слідчих дій Кравцовій Н. В. необхідно прибути 
22.03.2018 о 10 годині 00 хвилин за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до першого слідчого відділу прокура-
тури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

ОГОЛОШЕННЯ щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  
з продажу прав вимоги АКБ «НОВИЙ» 

F03GL15277 Право вимоги за кредитними договорами №102607/01;  
№102-07-Г; №105-06-Г; №508/01; №30007/01; №126-07-Г; №2336608/01; 
№5008/01; №57-07-Г; №54-07-Г; №2124707/01; №20807/01; №3683508/К1

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону: www.prozorro.sale. Умови продажу: http://torgi.fg.gov.ua/catalog/
krediti/akb_-novyy-/174530/index.php?lang=ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 
05.04.2018р. Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аук-
ціону: точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрюваний та 
виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій сторо-
ні) у кримінальному провадженні № 42017130000000427 від 03.09.2015 
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, викликається Призенко Дмитро Олексійович, 
14.06.1977 року народження, який зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, Слов’яносербський район, с. Сміле, вул. Клубна, буд. 7.

Для проведення слідчих дій Призенку Д. О. необхідно прибути 
22.03.2018 об 11 годині 00 хвилин за адресою: Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до першого слідчого відділу проку-
ратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Протасенко Михайло Михайлович, 15.11.1968 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, виклика-
ється на 10 год. 00 хв. 21, 22 та 23 березня 2018 року до слідчого СВ  
УСБУ у Хмельницькій області Карчевського Д. М. в каб. №104 за адре-
сою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 65-72-73, 
для проведення слідчих та процесуальних дій (вручення підозри, до-
питу як підозрюваного, оголошення про завершення досудового роз-
слідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування, 
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отриман-
ня копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового роз-
слідування) у кримінальному провадженні №22017240000000016 за  
підозрою Протасенка М.М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Язєва Сергія Олексійовича, 20.11.1962 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: вул. Павленко, 2, м. Сімферополь, АР Крим) у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 
хвилин 29 березня 2018 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, 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 
даного оголошення обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з його змістом.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрюваний та 
виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів іншій сторо-
ні) у кримінальному провадженні № 42017130000000424 від 06.10.2015 
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, викликається Кузьменко Артем Миколайович, 
24.10.1982 року народження, який зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Осіпенко, буд. 17-а, кв. 18.

Для проведення слідчих дій Кузьменку А. М. необхідно прибути 22.03.2018 
об 09 годині 30 хвилин за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Б. Ліщини, 27, до першого слідчого відділу прокуратури Луганської 
області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

До прокуратури Луганської області для допиту як підо-
зрюваної та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкрит-
тя матеріалів іншій стороні) у кримінальному провадженні  
№ 42017130000000423 від 11.04.2016 за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, викликається  
Качуріна Людмила Сагідбатдалівна, 17.11.1959 року народження, яка 
зареєстрована за адресою: м. Луганськ, вул. Шевченка, буд. 4, кв. 118.

Для проведення слідчих дій Качуріній Л. С. необхідно прибути  
22.03.2018 о 09 годині 00 хвилин за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до першого слідчого відділу про-
куратури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрюва-
ної та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів ін-
шій стороні) у кримінальному провадженні № 42017130000000426 
від 15.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, викликається Крупин-
ська Оксана Юріївна, 16.08.1966 року народження, яка зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, м. Кадіївка, вул. Радянська,  
буд. 21, кв. 1.

Для проведення слідчих дій Крупинській О. Ю. необхідно прибути 
22.03.2018 о 10 годині 30 хвилин за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до першого слідчого відділу прокура-
тури Луганської області.

При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
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У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/761/438/2018 за обвинуваченням Мін-
кіна В. В. за ч. 5 ст. 195 КК України, згідно Єдино-
го державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 27.03.2018 ро-
ку о 13 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська 31А, каб. № 610.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В. В. Бугіль

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
як обвинувачену Клюєву Ірину Дмитрівну, 13.08.1966 
року народження, (останнє відоме місце проживан-
ня: вул. Фрунзе, 12, с. Первомайське, Первомай-
ський р-н., АР Крим) за вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться об 11 
годині 00 хвилин 29 березня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
на вважаться належним чином ознайомлена з його 
змістом.

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/747/2017 за обвинуваченням Табали Юрія 
Володимировича у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212,  
ч. ч. 1-ст. 366 КК України, згідно Єдиного державного ре-
єстру досудових розслідувань за № 42015110330000045.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, 
що судове засідання по вищевказаному кримінально-
му провадженню відбудеться: 26 березня 2018 року о 13 
год. 30 хв. та 30 березня 2018 року о 14 год. 00 хв. в 
приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва за 
адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 31А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/520/2018 за обвинуваченням Куртлушає-
ва Мурата Ісмаіловича за ч. 1 ст. 111 КК України, згід-
но Єдиного державного реєстру досудових розсліду-
вань за № 42016000000002761 від 07.10.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судове засідання по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться: 26.03.2018 ро-
ку о 12 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 614.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя В. М. Циктіч

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Акімова Сергія Івановича, 
17.06.1953 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: вул. Першотравнева, 15, смт Роздоль-
не, АР Крим) за вчинення кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться об 11 го-
дині 15 хвилин 29 березня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого Белоусова Едуарда Феліксовича, 
27.07.1958 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленко, 2, м. Сімферополь, АР 
Крим) за вчинення кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 
хвилин 29 березня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-А, каб. 22 (головуючий суддя Бойко О. В.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.

В провадженні Шевченківського районного су-
лу м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/1331/2017 за обвинуваченням Якубови-
ча Ігоря Валентиновича та Гаврилова Ігоря Олексійови-
ча у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42015000000000362 від 10.03.2017 року. Шевченків-
ський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче 
судове засідання по вищевказаному кримінальному про-
вадженню відбудеться: 27 березня 2018 року об 11 год. 
00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду  
м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 
31А, 602 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Трубніков

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
як обвинуваченого Захарова В’ячеслава Романовича, 
31.01.1947 року народження, (останнє відоме місце 
проживання: вул. 16-го квітня 1944 року, буд. 12, кв. 
21, м. Ялта, АР Крим) у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, 
у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 16 
годині 00 хвилин 28 березня 2018 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.

Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» повідомляє, що 02 квітня 2018 року об 11-00 в приміщенні 
біржі (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5, приміщення 6Б, 5-й поверх, торговий зал ТБ «Київська агропромис-
лова біржа») відбудеться цільовий аукціон з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заста-
ві та належить на праві власності ТОВ «Оріон Сервіс» (код ЄДРПОУ 31485814), а саме:

№
п/п

№
лота Продавець Назва майна та його характеристика Кількість,

лотів, шт.

Початкова  
ціна за один 

лот, грн.
в т.ч. ПДВ

№ та дата акта 
опису майна

1 1 Головне 
управління 

ДФС  
у м. Києві 

Гаражі для автомашин, заправна станція, літера «И», які 
розташовані за адресою: м. Київ, вул. Івана Федорова, 
31. Площа – 146,0 кв.м., фундамент – бетонний стрічко-
вий, стіни та перегородки – цегляні та бетонні блоки, пе-
рекриття – залізобетонні плити, підлоги – цементні, інже-
нерне забезпечення – електропостачання, кондиціюван-
ня. Технічний стан – задовільний.
Виробничі майстерні, склади, літера «К», розташовані за 
адресою: м. Київ, вул. Івана Федорова, 31. Площа – 397,7 
кв.м., фундамент – бетонний, стіни та перегородки – це-
гляні переважно відсутні, перекриття – відсутні, підлоги – 
цементні, отвори – відсутні, оздоблювальні роботи – від-
сутні, інженерне забезпечення – відсутнє. Технічний стан 
– непридатний.
Майстерні, будинок, літера «З», які розташовані за адре-
сою: м. Київ, вул. Івана Федорова, 31. Площа – 95,7 кв.м., 
фундамент – бетонний, стіни та перегородки – цегляні та 
бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, підлоги 
– цементні, отвори – металеві, інженерне забезпечення – 
електропостачання. Технічний стан – не задовільний.

1  847 800,00 № 27 від   
  26.11.2014, 

№ 15 від 
29.04.2015

 

Місцезнаходження майна: м. Київ, вул. Івана Федорова, 31
Земельна ділянка, на якій розташовано майно, розташована в 84 економіко-планувальній зоні (згідно рішен-

ня Київської міської ради №43/1877 від 26.07.2007 р.) у Голосіївському районі міста Києва. Право власності на зе-
мельну ділянку не оформлено.

Крок аукціону становить один відсоток від початкової ціни продажу лотів.
Суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, що бажають взяти участь в аукціонних торгах, повинні 

сплатити на рахунок Біржі (№26005500086817 у ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ: 23243248) 
гарантійний внесок, який складає 10 відсотків від початкової ціни майна.

Документацію з проведення аукціонних торгів можна одержати за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 5, приміщення 6Б, 5-й поверх, а також з офіційного веб-сайту біржі www.visnik.kiev.ua (тел. 044 230 95 49). 

Прийом заявок на участь в аукціонних торгах завершується 30 березня 2018 року о 17.00.
Всі витрати, пов’язані з укладанням Договору купівлі-продажу майна, його державною реєстрацією та перео-

формленням права власності на майно, бере на себе переможець цільового аукціону (Покупець).
Аукціонний комітет

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій облас-

ті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) 
знаходиться кримінальне провадження № 22016050000000169 (справа  
№ 1-кп/243/197/2018) за обвинуваченням Смірнової Євгенії Павлівни за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачену Смірнову Єв-
генію Павлівну, яка зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, 
вул. Калузька, б. 30, кв. 63, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
30 березня 2018 року о 08.30 год. у залі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у ви-
гляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд 
відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає за-
ходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення 
на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 
КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області Стадченко О.В. перебуває кримінальне проваджен-
ня № 229/3636/16-к за обвинуваченням Медведєва Володимира Ми-
колайовича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ст. 258-3 ч. 1, ст. 263 ч. 1 КК України, який зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Черняховського, буд. 31.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області від 06 червня 2017 року розгляд кримінального про-
вадження за обвинуваченням Медведєва Володимира Миколайо-
вича проводиться в порядку спеціального судового провадження  
(in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Суд викликає як обвинуваченого Медведєва Володимира Микола-
йовича 26 березня 2018 року на 15 годину 00 хвилин в судове засі-
дання, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя О. В. Стадченко

Виклик в судове засідання відповідно  
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове 
засідання як відповідача Василика Володимира Мироновича та Васи-
лик Марію Михайлівну, місце перебування яких невідоме, останнє міс-
це проживання вул. Центральна, 36, с. Сороки Бучацького району Тер-
нопільської області по справі за позовом Василика Мирона Іванови-
ча до Василика Володимира Мироновича та Василик Марії Михайлів-
ни про визнання осіб такими, що втратили право на користування жи-
лим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 05 квітня 2018 року в 
приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за адре-
сою м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відпо-
відачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У 
разі неявки, відповідач повинен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто у його 
відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області Стадченко О.В. перебуває кримінальне проваджен-
ня № 242/2268/17 за обвинуваченням Єремєєва Петра Валерійовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України, який зареєстрований за адресою: Миколаївська об-
ласть, Миколаївський район, смт Ольшанське, вул. Леніна, буд. 9,  
кв. 73.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області від 09 січня 2018 року розгляд кримінального прова-
дження за обвинуваченням Єремєєва Петра Валерійовича проводить-
ся в порядку спеціального судового провадження (in absentia) за від-
сутності обвинуваченого.

Суд викликає як обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича 27 
березня 2018 року на 14 годину 00 хвилин в судове засідання, яке від-
будеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. 
Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя О. В. Стадченко

Краматорський міський суд Донецької області викликає як обвину-
ваченого Колеснікова Максима Петровича, 03.02.1980 року народження 
(останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. 
Павлодарська, 12/403), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбудеться 27 березня 
2018 року, о 09.00 годині. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу. Підготовче судове 
засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: Донецька область,  
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Демидова В. К.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя перебуває 
кримінальна справа № 263/1039/17 за обвинуваченням Денисової Вікторії 
Валеріївни, 13.05.1986 року народження, за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена: Денисова Вікторія Валеріївна, 13.05.1986 року наро-
дження, уродженка міста Кривий Ріг Довгинцевського району Дніпропе-
тровської області, яка зареєстрована за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Кривій Ріг, м-р Ювілейний, б. 5, кв. 20, викликається для участі у 
розгляді справи, який відбудеться 28.03.2018 року о 09.30 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т. Металургів, б. 31, каб. 10, 28.

У випадку неприбуття, обвинувачена повинна повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Д. В. Киян

Новогродівський міський суд Донецької області (85483, Донецька 
область, м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) розглядає кримінальне 
провадження № 22017050000000108 за обвинуваченням Неєра Вікто-
ра Іонатановича у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинувачений у справі Неєр Віктор Іонатанович, 14 квітня 1955 
року народження, який зареєстрований за адресою: 85483, Донецька 
область, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. 6, кв. 47, викликається 
на 28 березня 2018 року о 10 год. 00 хв. до суду для участі у розгля-
ді справи в спеціальному судовому провадженні, згідно ухвали Но-
вогродівського міського суду Донецької області від 14 лютого 2018 
року.

Суддя Грідяєва М. В.

Втрачені документи: 
Свідоцтво про право власності 

для прогулянкових суден 
та Свідоцтво про право 

плавання під державним 
прапором України на судно 

«Дністровська хвиля», модель 
Galeon 330, номер корпуса 

PL-GALW0138B707, двигуни 
Volvo-Penta (два), 520 к.с, 

видані на Столяра 
Дениса Борисовича, 
вважати недійсними.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області (20300, 
м. Умань, вулиця Садова, 5) викликає в судове засідання на 
09.20 годин 06 квітня 2018 року Гогуадзе Зураба, 04.08.1984 
року народження як відповідача у справі за позовом Бабенка 
Володимира Павловича, Мазуренко Софії Павлівни до Гогу-
адзе Зураба, третя особа: Відділ державної реєстрації Уман-
ської міської ради про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини неяв-
ки, справу буде вирішено без участі відповідача, за наявни-
ми у справі доказами і постановлено рішення.

Суддя К. Г. Ребрина

На підставі розпорядження Подільської районної в міс-
ті Києві державної адміністрації від 12.03.2018 року № 192 
«Про реорганізацію Центру соціально-психологічної реабілі-
тації дітей та молоді з функціональними обмеженнями По-
дільського району міста Києва» припинити діяльність Цен-
тру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями Подільського району міста 
Києва як юридичної особи (код ЄДРПОУ 36137922), адре-
са: 04208, Київ, проспект Правди, 4, шляхом реорганізації в 
Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю у По-
дільському районі «Вітрила», адреса та сама.

Ліквідатор ПрАТ «КРАПЛИНКА» Островський В. А., прово-
дить конкурс щодо визначення організатора аукціону, який 
в ліквідаційній процедурі надаватиме послуги з проведен-
ня аукціонних торгів. Вимоги: наявність необхідної дозвіль-
ної документації, ліцензій; наявність необхідного обладнан-
ня та відповідного досвіду. Сплата за наданими послугами 
буде здійснена після реалізації майна банкрута. Заяви при-
ймаються протягом тижня з моменту публікації оголошення 
на електронну адресу ostrovlands@gmail.com, або за адре-
сою: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 20, офіс 406, теле-
фон для довідок (050) 348 19 08.

Втрачений судновий білет 

№ 025838 на прізвище 

Голишкіна Олена 

Всеволодівна з бортовим 

номером № КИВ-0641-К, 

вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сотніков Іван Васи-

льович, 05.02.1963 р.н., уродженець смт 
Трьохізбенка Слов’яносербського р-ну 
Луганської обл., громадянин України 
останнє відоме місце проживання: Луган-
ська обл., Новоайдарський р-н, смт Трьох-
ізбенка, вул. Булавіна, буд. 58, на підста-
ві ст. ст. 134, 135, 297-5, 323 КПК Украї-
ни, вам необхідно з’явитися 28.03.2018 р. 
на 10 год. 00 хв. до Івано-Франківського 
міського суду Івано-Франківської облас-
ті, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. 
Грюнвальдська, буд. № 11, 2 поверх, зал 
21, для розгляду кримінального прова-
дження про обвинувачення Сотнікова Іва-
на Васильовича у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. 
Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа за позовом Козир Сергія 
В’ячеславовича до Козир Анни Сергіївни 
про зменшення розміру аліментів.

Відповідач по справі Козир Анна Сер-
гіївна викликається до каб. № 15 суду на 
11.04.2018 року на 08 годину 30 хвилин 
для участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки відповідачки справа буде 
розглянута у її відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Ткачов О. М.

ПрАТ «Європейський страховий альянс» 

повідомляє 

про втрату бланків суворої 

звітності ОСЦПВ та просить вважа-

ти їх недійсними АК/0544984, 0544985, 

0545272, 0851933, 0851934, 0851936, 

0851938; АМ/1966804, 3041682, 3041925, 

4115535, 1536550, 1536551, 1537914, 

1538465.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинів-
ка, Донецької області, пр. Ломоносова,  
№ 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/3587/17 за обвинуваченням Сойніко-
вої Т. Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачена Сойнікова Тамара Дмитрів-
на, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Жи-
томирська, буд. 15, кв. 6, викликається до су-
ду на 14 годину 00 хвилин 30 березня 2018 року 
(корп. № 1, каб. № 12), для участі у судовому за-
сіданні. Ухилення від явки на виклик суду обви-
нуваченим та оголошення його у міждержавний 
та/або міжнародний розшук є підставою для 
здійснення спеціального досудового розсліду-
вання чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля, До-
нецької області, вул. Банкова, буд 39А) роз-
глядає кримінальне провадження (справа  
№ 242/480/17) за обвинуваченням Іщенка Ярос-
лава Ігоровича, 01 січня 1991 року народження, 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-
3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 
КК України.

Обвинувачений Іщенко Ярослав Ігорович, 01 
січня 1991 року народження, остання відома 
адреса проживання якого: Донецька область,  
м. Слов’янськ, пров. Малояровий, 8, виклика-
ється на 30 березня 2018 року на 09 год. 00 хв. 
до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області, кабінет № 16, для участі у під-
готовчому судовому засіданні по зазначеному 
кримінальному провадженню. 

Суддя В. В. Корнєєва
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 
30019775, інформує про намір провадити плановану діяльність та 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, су-

путні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Медведівського родовища згідно спеціаль-
ного дозволу від 01.02.2001 № 2369. Метод розробки родовища — на 
виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлений до 
споживання газ природний, конденсат. Роботи на ділянці надр буде здій-
снювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобуван-
ня» ПАТ «Укргазвидобування».

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Медведівському 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 
Нововодолазького та Красноградського районів Харківської області. 

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 36,5 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 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 планова-
ної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

У тектонічному відношенні родовище розташоване в південно-східній 
частині ДДЗ. Медведівська структура представляє собою брахіантиклі-
нальну складку. Згідно тектонічної схеми районування структура приу-
рочена до північної приосьової зони — Кочубіївсько-Олексіївської зони.

В буріння Медведівська площа введена в 1966 р. В 1969 р. прийнято 
на Державний баланс. Розробка родовища розпочалася в вересні 1978 р. 

Промислова газоносність родовища пов’язана з хемогенними і тери-
генними відкладами нижньої пермі та верхнього карбону. Експлуатацій-
ний фонд свердловин складає: 58 експлуатаційних та 1 спостережну, з 
них діючих 56 та 1 спостережна. За період розробки видобуто (з втрата-
ми) 32 645 млн м3 газу та 880 тис. т конденсату.

На даний час в схемі експлуатації родовища виділяється 7 експлуата-
ційних об’єктів:

І експлуатаційний об’єкт — поклад араукоритової світи верхнього кар-
бону С3

3 в північному блоці;
ІІ експлуатаційний об’єкт — поклад картамиської світи P1kt+С3kt в пів-

нічному блоці;
ІІІ експлуатаційний об’єкт — поклад араукоритової світи верхнього 

карбону С3
3 в західному блоці;

IV експлуатаційний об’єкт — поклад картамиської світи P1kt+С3kt в за-
хідному блоці;

V експлуатаційний об’єкт — поклад слав’янської світи P1sl нижньої 
пермі в західному блоці;

VІ експлуатаційний об’єкт — поклад араукоритової світи верхнього 
карбону С3

3 в південному блоці;
VІІ експлуатаційний об’єкт — поклад картамиської світи P1kt+С3kt в 

південному блоці.
Розробляється за допомогою Хрестищенської дотискної компресорної 

станції (ДКС). Медведівське ГКР обладнане власною установкою комп-
лексної підготовки газу (УКПГ). В даний час підготовка газу здійснюється 
на одній технологічній лінії.

Газ із експлуатаційних свердловин подається на УКПГ по індивідуаль-
них шлейфах.

Природний газ із свердловин поступає на вхідні нитки, на яких вста-
новлено шайби для регулювання витрати газу по кожній свердловині. За 
допомогою запірної арматури є можливість переключення свердловин з 
загального контуру на замірний (для геологічних досліджень та визна-
чення продуктивності свердловини). Потім газ через вхідні засувки пода-
ється на сепаратори С-1-1, С-1-2, С-1-3.

Оскільки, робочі тиски за час розробки родовища суттєво знизились 
то підготовка газу на УКПГ зводиться до відбиття вологи та очищення йо-
го від механічних домішок перед подачею на Хрестищенську ДКС, а да-
лі на установку централізованої підготовки газу, де проходить додатко-
ве осушення, після якого газ надходить в газопровід Шебелинка — Ди-
канька — Київ.

Відсепарована рідина із сепараторів поступає в розділювач Р-1, де від-
бувається поділ рідини на конденсат і воду. Конденсат із Р-1 подається 
в атмосферний дегазатор Є-1, де після остаточної дегазації направляєть-
ся самопливом на склад конденсату ЄК-1, ЄК-2 і ЄК-3, звідки вивозиться 
автоцистернами на Єфремівський промисел. Пластова вода з розділюва-
ча поступає на Є-1 і далі в ємність промстоків ЄПС. Надлишки газу дега-
зації із Р-1 направляється в С-3 або на свічу. В ємності Є-1 з конденсату 
додатково виділяється вода, яку зливають в ЄПС. Водометанольну суміш 
з ЄПС відкачують агрегатом і вивозять автоцистернами на регенерацію.

Сепаратор С-1-Г (І ступінь) використовується для проведення геоло-
гічних замірів (індивідуального виміру дебіту газу, води і конденсату по 
кожній свердловині). Для контролю роботи кожної свердловини (індиві-
дуальний замір води й конденсату) передбачена продувка рідини (кон-
денсат + вода) із С-1-Г на замірну ємність Є-7. Після заміру води її злива-
ють в ЄПС. Після заміру конденсату, злив його здійснюється у ємність ЄК 
з подальшим вивезенням автоцистернами на Єфремівський промисел.

Після сепараторів С-1-1, С-1-2, С-1-3 газ подається на сепаратор С-2 
для більш тонкої очистки, а далі, пройшовши вузол заміру по внутріш-
ньопромисловому газопроводу на Хрестищенську ДКС.

В даний час у зв’язку із зниженням робочих тисків дроселювання га-
зу між ступенями сепарації відсутнє, внаслідок чого, сепаратор С-2 не 
виконує своїх функцій і одночасно являється додатковою перешкодою, 
на якій відбуваються додаткові втрати тиску, тому необхідно розглянути 
можливість його демонтажу.

Частина газу після сепаратора С-2 відгалужується, додатково підігріва-
ється та подається на блок редукування, а далі, після пониження тиску, в 
сепаратор С-3, для додаткової очистки. Після сепаратора С-3 газ подаєть-
ся на власні потреби УКПГ і в газопровід на село Дячківка.

Перед поданням газу комунально-побутовим споживачам в нього вво-
дять одорант для надання газові характерного запаху, що дасть змогу 
легко виявити його наявність у житлових, побутових і виробничих при-
міщеннях.

Для запобігання гідратоутворення на вході УКПГ і блоків сепараторів 
передбачена можливість подачі метанолу дозуючими насосами або від 

метанольного бачка у випадку відсутності електроенергії. У якості інгібі-
тора гідратоутворення рекомендується використовувати метанол.

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 мікро-
клімат 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 гро-
шовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмос-
ферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерела-
ми забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: на території ділянки, по балках Мала Свидова, Ве-
ликий Лог протікають струмки, що періодично пересихають, є невеликі 
ставки місцевого значення. У безпосередній близькості протікає річка Бе-
рестова (передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму 
обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності підприємства, з ураху-
ванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природо-
охоронних заходів — вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних 
та інших їх властивостей грунтів). Можливим джерелом забруднення мо-
жуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними 
матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мі-
німізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, 
забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: у межах родовища об’єкти природно-за-
повідного 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 час-
тину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планова-
на діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): під-
став 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 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 обговорен-
ня, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу 
на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
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 повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 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 ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-

уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки зві-
ту 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 № 2369 на користування надрами, 
з метою продовження видобування вуглеводнів Медведівського 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 компо-

ненти, гелій — корисні копалини загальнодержавного значення) Михай-
лівського родовища згідно спеціального дозволу від 25.03.1999 №1804. 
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — підготовлений до споживання газ природний. Роботи на ді-
лянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Полта-
вагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Михайлівському 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 відноситься до Царичан-
ського району Дніпропетровської області, знаходиться на відстані 87 км 
в північно-західному напрямку від м. Дніпропетровськ. Найбільшими на-
селеними пунктами, що розташовані на площі родовища і безпосередній 
близькості від ньго є сс. Михайлівка, Ігнатівка, Маячка, Ливенське, Гупа-
лівка, Рівщина, Нехвороща. 

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 8,1 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 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 планова-
ної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

У тектонічному відношенні родовище розташоване в південній прибор-
товій зоні на ділянці, що прилягає до крайового розлому. Це підняття вхо-
дить до системи Михайлівсько-Голубівського валу, дещо зміщуючись до 
південного заходу від осьової лінії останнього. 

Родовище відкрите в 1953 році. В 1956 р. початкові запаси газу затвер-
джені ДКЗ СРСР в загальному об’ємі 1 071 млн м3 за категорією С1+С2. 
З урахуванням накопиченого геолого-промислового матеріалу по ро-
довищу в цілому за роки дії спеціального дозволу вносились коректи-
ви до його розробки та виконувались уточнення початкових запасів га-
зу як об’ємним методом так і за зниженням пластового тиску продуктив-
них горизонтів.

Поклади газу (пластові, склепінні, тектонічно екрановані) приурочені 
до піщанистих колекторів горизонтів В-14, В-15, В-16 розділяються по-
рушенням на два самостійні блоки, які газодинамічно не зв’язані між со-
бою.

В промислову розробку родовище введено в 1986 р.
Михайлiвське газове родовище розробляється 4 свердловинами. За 

час промислової експлуатації з родовища видобуто 736,8 млн. м3 газу. 
Родовище знаходиться на заключній стадії розробки (стадії спадаючого 
видобутку газу). Розробку покладу горизонту В-16 можна вважати закін-
ченою: коефіцієнти вилучення по ньому складають в блоках І та ІІ відпо-
відно 79 % і 96 % від уточнених запасів газу. 

Природний газ від свердловин по індивідуальних шлейфах середньою 
довжиною близько 850 м надходить на вузол відключаючих пристроїв. 
Підготовка газу проводиться на існуючій УКПГ на одній технологічній лі-
нії, обладнаній газовими блоками за типовою схемою низькотемператур-
ної сепарації.

Оскільки в складі продукції свердловин відсутні важкі вуглеводні, то 
підготовка газу полягає, в основному, в очистці його від механічних домі-
шок та осушці від води, що випадає в результаті зміни термодинамічних 
умов при русі його від устя до входу в УКПГ.

На УКПГ передбачена можливість подачі газу за двома напрямками: 
високонапірного газу в газопровід-підключення, та низьконапірного на 
с. Михайлівка або на газорозподільчу станцію (ГРС), а далі на смт. Ца-
ричанка.

У зв’язку з наявністю місцевого споживача та можливістю понижен-
ня робочого тиску на усті свердловин до 0,4 МПа, варіант з облаштуван-
ням промислу малогабаритною ДКС не розглядався через його явну еко-
номічну неефективність.

На даний час газ з свердловин подається з тиском 0,3 МПа місцевому 
споживачу, тому видобуток по родовищу залежить від попиту споживача 
і значно коливається протягом року.

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.
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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 мікро-
клімат 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 гро-
шовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмос-
ферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерела-
ми забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища представлена 
річкою Оріль та її правою притокою р. Заплавка, східніше проходить во-
доканал Дніпро-Донбас. Територія являє собою хвилястий степ, що часто 
переривається заболоченою місцевістю, піщаними острівками і луками 
заплавної і надзаплавної терас р. Орелі (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 діяльністю, 
забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: родовище частково знаходиться в зоні 
заповідного об’єкта «Приорільський природний комплекс» (передбачено 
дотримання вимог та обмежень відповідно Закону України «Про природ-
но-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 час-
тину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планова-
на діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): під-
став 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 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 обговорен-
ня, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу 
на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
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 повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 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 ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки зві-
ту 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 №1804 на користування надрами, з 
метою продовження видобування вуглеводнів Михайлівського 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 — корисна ко-

палина загальнодержавного значення) Опарського родовища (горизон-
ти: ВД-13, НД-3, НД-4, НД-9) згідно спеціального дозволу від 25.03.1999 
№1809. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. 
Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ природний. Робо-
ти на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Опарському родовищу (горизонти: ВД-13, НД-3, НД-4, 
НД-9) рахуються на Державному балансі корисних копалин України; на-
явні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище знаходиться на території 
Дрогобицького району Львівської області. Родовище розташоване в 12 
км на північний схід від м. Дрогобич.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 47,0 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 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 планова-
ної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

У тектонічному відношенні родовище відноситься до регіонального 
Бонівського блоку, розташованого між Краковецьким на південному за-
ході і Судово-Вишнянським на північному сході, регіональними розло-
мами. 

У розробку родовище вступило в 1940 році. Родовище в значній мірі 
виснажене і знаходиться на завершальній стадії розробки.

За час промислової експлуатації видобуто 13059,0 млн. м3 газу. 
Для підготовки видобувної продукції свердловин Опарського родо-

вища газ поступає на установку підготовки газу Опари, а в весняно-літ-
ній період на установку комплексної підготовки газу Летня. Свердлови-
на 50-Летнянська підключена до УКПГ-Летня. Експлуатаційні свердови-
ни, які розробляють горизонти НД-4, 3, 1  підключені до газозбірного ко-
лектора.

УПГ-Опари забезпечує підготування газу Опарського, Східно-Довгів-
ського родовищ і газу, що надходить на площадку УПГ із магістрального 
газопроводу «Опари — Дрогобич» шляхом очищення від крапельної во-
логи, механічних домішок для подальшої  подачі його споживачам в се-
ла Дрогобицького району. УПГ введене в експлуатацію після реконструк-
ції в 1980 році. Максимальна продуктивність об’єкту 1,4 млн м3/міс. Під-
готований газ поступає в систему газопроводів ВАТ «Львівгаз», у весня-
но-літній період і на УКПГ- Летня.

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 бу-
де подаватися на УКПГ. Природний газ із свердловин поступає на вхідні 
нитки, на яких встановлено шайби для регулювання витрат газу по кож-
ній свердловині. За допомогою запірної арматури передбачено можли-
вість переключання свердловин з загального контуру на замірний (для 
геологічних досліджень та визначення продуктивності свердловин). По-
тім газ через вхідні засувки подається на сепаратори. У сепараторах про-
водиться відбиття вологи та очищення газу від механічних домішок, а та-
кож 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-пластова вода повертається в надра через на-
гнітальні свердловини на пункті повернення СПВ.

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 мікро-
клімат 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 гро-
шовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмос-
ферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерела-
ми забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища представлена 
річками Лютичина та Летнянка з дрібними притоками, а також густою ме-
режею меліоративних каналів (передбачено впровадження заходів щодо 
забезпечення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльнос-
ті підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організацій-
но-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 діяльністю, 
забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: у межах родовища об’єкти природно-за-
повідного 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 час-
тину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планова-
на діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): під-
став 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 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 обговорен-
ня, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу 
на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
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 повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 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 ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки зві-
ту 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 №1809 на користування надрами, з 
метою продовження видобування вуглеводнів Опарського родовища (го-
ризонти: ВД-13, НД-3, НД-4, НД-9), що видається Держгеонадрами Укра-
їни. 

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 (нафта, газ природний, кон-

денсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини за-
гальнодержавного значення) Опішнянського родовища згідно спеціаль-
ного дозволу від 21.02.2001 року №2387. 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 — підготовлений 
до споживання газ природний, нафта, конденсат. Роботи на ділянці надр 
буде здійснювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидо-
бування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Опішнянському 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 
Зіньківського, Котелевського районів Полтавської області України. Най-
ближчими населеними пунктами є с. Опішня, Лихачівка, Шевченкове, Ка-
рабазівка. Обласний центр та залізнична станція Полтава розташовані на 
відстані 50 км на південний захід від родовища.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 31,39 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 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 планова-
ної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

У тектонічному відношенні родовище знаходиться в центральній зоні 
ДДЗ в межах Опішнянсько-Матвіївського валу, що, в свою чергу, входить 
до складу Солохівсько-Диканського валоподібного підняття. В геологіч-
ній будові району робіт приймають участь утворення палеозойського, ме-
зозойського та кайнозойського віку. Промислова газоносність пов›язана 
з відкладами середнього та нижнього карбону — башкирського, серпу-
ховського та візейського ярусів.

Родовище розробляється з 1972 р. Його промислова нафтогазонос-
ність пов’язана з піщано-алевролітовими колекторами середнього і ниж-
нього карбону — башкирського, серпуховського і візейського ярусів. 

Родовище відзначається дуже складною геологічною будовою. Знахо-
диться на завершальній стадії розробки, яка характеризується знижен-
ням річних відборів газу і конденсату.

За величиною запасів вуглеводнів Опішнянське родовище відноситься 
до категорії великих родовищ (30—100 млн. т у.п.).

На Державному балансі обліковуються 43640 млн. м3 початкових за-
пасів газу кат. С1 і 3385 млн. м3 кат. С2, та 1792 тис. т конденсату (з ура-
хуванням технологічних втрат). Сумарний видобуток з початку розробки 
родовища  складає 21680 млн м3 газу та 224,14 тис. т конденсату. 

Загальний фонд свердловин родовища нараховує 29 свердловин, з 
них 21 свердловина знаходиться в діючому фонді №№ 110, 113, 125, 126, 
212, 213 (VI експлуатаційний об’єкт), 12, 14, 101, 114, 116, 118, 121, 127  
(V об’єкт), 2, 122 (ІV об’єкт), 104, 108 (ІІI об’єкт), 23, 103 (ІI об’єкт) та св.1 
(I об’єкт); 2 свердловини (св. 106, 120) переведені в спеціальні на тріасо-
вий горизонт для закачування супутніх промислових вод; 5 свердловин 
(№№7, 111, 117, 129, 202) знаходяться у капітальному ремонті або очіку-
ють його. Очікує ліквідації свердловина  №123 та сімнадцять свердловин 
було ліквідовано, з них 7 — після експлуатації (св. 22, 11, 107, 109, 112, 
119, 124) та 10 — після буріння (св.3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 21, 102, 115). Крім 
того, дві свердловини (св. 211, 214) перебувають  в бурінні.

Для підготовки видобувної продукції свердловин на Опішнянському 
родовищі та забезпечення транспортування газу до промислових газо-
проводів було збудовано установку комплексної підготовки газу (УКПГ).

Процес підготовки газу та конденсату до подальшого транспортуван-
ня включає: збір газу на УКПГ; первинну сепарацію газу; сепарацію газу 
на установці низькотемпературної сепарації (НТС); підвищення тиску газу 
низьконапірних свердловин до газопровідного тиску за допомогою блоч-
ної компресорної установки; відокремлення газового конденсату від су-
путньо-пластової води в розділювачах рідини.

Підготовка газу виконується на чотирьох технологічних лініях проек-
тною продуктивністю до 1 млн.м3 газу на добу кожна. Процес підготовки 
газу на УКПГ є безперервним.

Видобувна продукція свердловин транспортується по шлейфах, в сво-
їй більшості змонтованих. Деякі свердловини підключено в один шлейф. 
Для запобігання гідратоутворення паралельно шлейфам прокладені інгі-
біторопроводи.

Природний газ по шлейфах надходить на вузол входу свердловин 
(ВВС) Опішнянської УКПГ, яка працює за типовою схемою низькотем-
пературної сепарації з використанням дотискної компресорної станції 
(ДКС). На ВВС передбачений замір тиску і температури газу по кожній 
свердловині окремо, відключення шлейфів за допомогою вентилів, пере-
ключення свердловин на замірну лінію, а також вирівнювання тисків газу 
перед подачею його у загальний колектор. У зв’язку з різними робочими 
тисками свердловини розділено на дві групи по тисках на вході в УКПГ: 
перша група — високонапірні — тиск 2,9÷3,9 МПа, друга — низькона-
пірні з тиском 1,1÷1,6 МПа. ДКС здійснює дотискування природного га-
зу низьконапірних свердловин до газопровідного тиску. Після ДКС комп-
римований газ через вузол заміру надходить у міжпромисловий газопро-
від на ГС «Солоха» та з меншим тиском у міжпромисловий газопровід до 
Котелевської установки сайклінг-процесу (УСП). Також існує технологіч-
на можливість подачі високонапірного газу на високонапірну вхідну гілку 
ежектора для ежектування газу низьконапірних свердловин та газу виві-
трювання до газопровідного тиску або до вхідного тиску на ДКС.

Для попередження і боротьби з гідратоутворенням на Опішнянській 
УКПГ використовується метанол. Система призначена для подачі мета-
нолу, або його суміші з конденсаційною водою по інгібіторопроводах на 
гирла свердловин, на вузол входу свердловин та на вхід затрубного про-
стору. До складу системи входять три ємності метанолу та насосне об-
ладнання. Також система інгібіторопроводів використовується для пода-
чі розчину інгібітору корозії в затрубний простір свердловин для попе-
редження корозії підземного обладнання (НКТ, труб експлуатаційної ко-
лони, шлейфів та іншого обладнання). Система складається з інгібіторо-
проводів, ємностей інгібітору корозії. Для перекачування інгібітору коро-
зії використовуються дозувальні насоси які розміщені в насосних інгібі-
торів. Об’єм закачування інгібітору корозії вказується регламентом на за-
качування інгібітору корозії.

Незначна частина газу, що видобувається на УКПГ, використовуєть-
ся для забезпечення потреб місцевих споживачів, в об’ємі, в середньому 
500÷700 м3/добу в зимовий період, та не більше 70 м3/добу — в літній. З 
метою виявлення витоків газу за запахом діє система одоризації на Опіш-
нянській УКПГ, що призначена для додавання пахучих речовин до при-
родного газу, який транспортується споживачеві.

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 мікро-
клімат 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 гро-
шовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмос-
ферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерела-
ми забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до 
долини р. Ворскла з пологою, іноді заболоченою з невеликими озер-
цями заплавою і меандруючим гирлом. Нижче по течії знаходиться міс-
це впадіння в р. Ворскла лівої притоки — р. Мерла та правої притоки 
струмка Доброшин (передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності підпри-
ємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-техніч-
них та природоохоронних заходів — вплив характеризується як екологіч-
но 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 об’єкти природно-за-
повідного 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 час-
тину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планова-
на діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 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 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 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 мотивовано-
го 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 повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 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 ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки зві-
ту 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 21.02.2001 року №2387 на користування надра-

ми, з метою продовження видобування вуглеводнів Опішнянського родо-
вища, 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 — корисна 

копалина загальнодержавного значення) Пинянського родовища згід-
но спеціального дозволу від 25.03.1999 №1814. Метод розробки родови-
ща — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготов-
лений до споживання газ природний. Роботи на ділянці надр буде здій-
снювати структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ 
«Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси ко-
рисних копалин по Пинянському родовищу рахуються на Державному 
балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного харак-
теру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище розташоване на території 
Самбірського району Львівської області на відстані 10 км на північний 
схід від районного центру міста Самбір.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 35,54 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 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 планова-
ної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

У тектонічному відношенні родовище розташоване в межах Більче-
Волицької зони Передкарпатського прогину на межі її зістикування з 
Самбірською зоною. Промислова газоносність Пинянського родовища 
пов’язана із продуктивними горизонтами нижнього сармату. 

У 1966 р. на площі почалось глибоке розвідувальне буріння. Родови-
ще відноситься до родовищ складної будови, оскільки характеризуєть-
ся мінливістю товщин, зміною колекторських властивостей продуктив-
них пластів, літологічними заміщеннями колекторів слабопроникними 
породами.

Пинянське газове родовище знаходиться на завершальному етапі 
розробки. У 2001—2005 рр. видобуток газу знизився від 38,393 млн м3, 
а починаючи з 2006 р. і до 2012 р. видобутки стабілізувались на рівні  
13—16 млн. м3 на рік. За час промислової експлуатації з родовища видо-
буто 8783,6 млн. м3 газу.

Збір газу на родовищі та його підготування до транспорту здійснюєть-
ся по груповій схемі. Газ із свердловин по індивідуальних шлейфах по-
ступає на дві установки попередньої підготовки газу (УППГ-1, УППГ-2), де 
газ очищається від води, механічних домішок, проходить заміри індивіду-
ально по кожній свердловині та загальні заміри. УППГ-1, УППГ-2 з’єднані 
між собою внутрішньопромисловим газопроводом довжиною 5,8 км. Газ 
із родовища направляється по газопроводу Комарно-Самбір споживачам 
на території Львівської області.

УППГ-1 призначена для збору та попереднього підготування газу Пи-
нянського ГР шляхом очищення від механічних домішок та крапельної 
вологи та подачі його в промисловий газопровід Комарно-Самбір. 

Газ від свердловин з тиском 0,6-4,0 МПа і температурою +4-+180С по-
ступає на вхідну гребінку УППГ-1. На гребінці встановлена для кожної 
свердловини індивідуальна лінія, на якій передбачено вхідну відключаю-
чу засувку. Очищення газу  на УППГ-1 відбувається у вертикальних сепа-
раторах першої ступені С-1, Ру 16,0 МПа, після чого проходить додаткове 
очищення в сепараторах другої ступені С-2, Ру 6,4 МПа, перед якими тиск 
газу редукується до 0,5 МПа. Після кожного сепаратора влаштований ін-
дивідуальний замір. Після сепарації газ об’єднується в газозбірний ко-
лектор і поступає на площадку загального заміру. Замір газу проводить-
ся за допомогою комплексного вичислювача. Підготований газ подаєть-
ся в промисловий газопровід Комарно-Самбір.

УППГ-2 призначена для збору та підготування газу Пинянського газо-
вого родовища шляхом очищення  від механічних домішок та крапель-
ної вологи та подачі його в промисловий колектор Ду 300 до УППГ-1 Пи-
нянського ГР і через ГРС-Ковиничі в газотранспортну систему спожива-
чам Самбірського УЕГГ.

На УППГ-2 одна технологічна лінія. Газ від свердловин індивідуальни-
ми шлейфами подається до газозбірної гребінки з тиском 1,6-1,0 МПа і 
температурою +4 0С ÷ +18 0С. На гребінці для свердловин передбачено по-
ниження тиску до 1,0 МПа за допомогою регуляторів тиску. Всі вхідні нит-
ки свердловин об’єднуються в газозбірний колектор Ду150, яким газ на-
правляється на сепарацію. Сепарація газу проходить в дві ступені через 
сепаратори першої ступені С-1/1, С-1/2 і другої ступені С-2/1 і С-2/2. Пе-
ред сепараторами другої ступені С-2/1 і С-2/2 тиск газу понижається до 
0,6-0,5МПа. Після сепараторів газ об’єднується в колектор і поступає на 
замірну дільницю.

На кожній вхідній нитці газозбірної гребінки передбачено переключен-
ня на лінію індивідуального заміру дебіту свердловин. Лінія складається 
з двох сепараторів: першої ступені сепарації С-1/3 та другої ступені очист-
ки газу С-2/3. Перед сепаратором другої ступені очистки газу  С-2/3 тиск 
газу редукується до тиску 0,6-0,5МПа. 

Після сепарації газ попадає на замірну ділянку та поступає в вихідний 
колектор, де змішується з основним потоком газу.

Газ після заміру подається в вихідний промисловий газопровід Ду300 
до УППГ-1 Пинянського ГР. Перед заміром газ відбирається на ГРС-
Ковиничі, через яку подається в систему газопроводів Самбірського УЕГГ.

Газ із газозбірного колектора УППГ-1 і міжпромислового газопрово-
ду з УППГ-2 разом при тиску 0,5-0,4 МПа  подається в магістральний га-
зопровід  Комарно—Самбір Ду 300 мм через газопровід відгалуження Ду 
500 мм, подається на ДКС—Комарно.

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

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 мікро-
клімат 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 гро-
шовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмос-
ферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерела-
ми забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа району представлена річ-
кою Стрв’яж (Стравігор), що перетинає територію родовища в південно-
східній його частині, з лівою притокою р. Болозівка, що протікає в північ-
ній частині площі. Вказані водотоки відносяться до басейну ріки Дністер. 
Рівень води в річках несталий, режим їх повністю залежить від пори ро-
ку і кількості атмосферних опадів. Ґрунтові води розповсюджені широко 
і приурочені до алювіальних піщано-галькових утворень давніх і молодих 
терас (передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму 
обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності підприємства, з ураху-
ванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природо-
охоронних заходів — вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: буде здійснюватись при видобув-
них роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних 
та інших їх властивостей грунтів). Можливим джерелом забруднення мо-
жуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними 
матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мі-
німізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, 
забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища  об’єкти природно-за-
повідного 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 час-
тину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планова-
на діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): під-
став 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 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 обговорен-
ня, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу 
на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
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 повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 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 ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки зві-
ту 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 № 1814 на користування надрами, 
з метою продовження видобування вуглеводнів Пинянського родовища, 
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 — корисна ко-

палина загальнодержавного значення) Хідновицького родовища згідно 
спеціального дозволу від 25.03.1999 року № 1812. Метод розробки ро-
довища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — під-
готовлений до споживання природний газ. 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 Хідновицькому родовищу рахуються на Державному 
балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного харак-
теру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

В адміністративному відношенні родовище знаходиться на території 
Мостиського району Львівської області. 

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 65,2 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 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 планова-
ної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Родовище відкрито в 1942 році, у розробку введено у грудні 1943 р., у 
промислову розробку у 1966 р. По кількості запасів природного газу ро-
довище відноситься до середніх. В тектонічному відношенні Хідновицьке 
газове родовище знаходиться у західній частині Крукеницької западини 
Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Основні промислові покла-
ди газу містяться в породах сарматської світи міоцену. 

На родовищі було пробурено та підключено 4 експлуатаційні свердло-
вини №№ 303, 304, 305, 400. За час промислової експлуатації з родовища 
видобуто 17970 млн. м3 газу. 

Газ Хідновицького ГР з свердловин подається на УКПГ де проводиться 
його первинна підготовка. Збір газу зі свердловин по газопроводах сис-
теми видобутку газу здійснюється по променевій схемі, при цьому кож-
на із свердловин має окрему технологічну лінію, а комплекс обладнання 
очищення газу від рідини, механічних домішок та запобігання гідратоут-
ворення  розміщено на УКПГ.

Під час роботи Хідновицького ГР застосовано групову колекторну схе-
му збору та міжпромислового транспортування газу. За такою схемою 
відокремлення твердих вкладень від газу, вимірювання обсягів передачі 
газу проводять на УКПГ родовища, яка розміщена в центрі групи сверд-
ловин.

Підготовка газу Хідновицького родовища здійснюється на 3 установ-
ках комплексної підготовки газу. Природний газ із групи свердловин 
родовища по шлейфах поступає на вузол входу шлейфів на УКПГ, що 
об’єднує вхідний колектор. Після ВВШ газ надходить на сепарацію, де 
відбувається відділення від газу крапельної рідини і механічних домішок. 
Далі газ проходить замірну дільницю і подається в систему магістральних 
газопроводів до ГВС-Дроздовичі (УМГ «Львівтрансгаз») та в систему га-
зопроводів Мостиського УЕГГ, де відбувається компримування та кінцева 
підготовка природного газу. 

СПВ по мірі накопичення, транспортують УКПГ-2 для повернення в ви-
снажені глибокі горизонти Хідновицького родовища шляхом закачуван-
ня в нагнітальну свердловину.

Одним із основних принципів роботи ПАТ «Укргазвидобування» є ство-
рення дієвої системи моніторингу довкілля, тобто організація системи 
спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та ана-
лізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблен-
ня науково обҐрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запо-
бігання негативним змінам стану довкілля, його впливу на здоров’я насе-
лення та дотримання вимог екологічної безпеки.

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 мікро-
клімат 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 гро-
шовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмос-

ферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерела-
ми забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища представле-
на річками Сян, Бухта та їх притоками. Біля сіл Боєвичі і Гусаків доли-
ни річки заболочені (передбачено впровадження заходів щодо забезпе-
чення режиму обмежень ПЗС); при штатному режимі діяльності підпри-
ємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-техніч-
них та природоохоронних заходів — вплив характеризується як екологіч-
но 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 діяльністю, 
забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: в межах родовища розташований парк-
пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Тишковиць-
кий парк» площею 14,0 га (передбачено виконання вимог та обмежень 
відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд Украї-
ни»).

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 час-
тину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планова-
на діяльність належить до першої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу 
на довкілля  (в тому числі наявність значного негативного транскордон-
ного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): під-
став 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 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 обговорен-
ня, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого ви-
сновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, пе-
редбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу 
на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

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

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
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 повідо-
млення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 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 ре-
єстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкта господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на оброб-
ку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки зві-
ту 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 № 1812 на користування над-
рами, з метою продовження видобування вуглеводнів Хідновицького ро-
довища, 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.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська –9  –14 –5  –10 Черкаська –9  –14 –5  –10
Житомирська –9  –14 –5  –10 Кіровоградська –7  –12 –5  –10
Чернігівська –10  –15 –5  –10 Полтавська –9  –14 –5  –10
Сумська –10  –15 –5  –10 Дніпропетровська –7  –12 –5  –10
Закарпатська –3    –8 0    –5 Одеська –1    –6 0    –5
Рівненська –9  –14 –5  –10 Миколаївська –1    –6 0    –5
Львівська –9  –14 –5  –10 Херсонська +2    –3 +2    –3
Івано-Франківська –9  –14 –5  –10 Запорізька +2    –3 +2    –3
Волинська –9  –14 –5  –10 Харківська –7  –12 –5  –10
Хмельницька –9  –14 –5  –10 Донецька –1    –6 +2    –3
Чернівецька –9  –14 –5  –10 Луганська –2    –7 0    –5
Тернопільська –9  –14 –5  –10 Крим +5  +10 +13  +18
Вінницька –9  –14 –5  –10 Київ –10  –12 –7    –9

Укргiдрометцентр

-9..-14
-5..-10 -9..-14

-5..-10

-9..-14
-5..-10

-1..-6
2..-3

-1..-6
2..-3

Двійники Тараса 
Шевченка визначили 
найбільш схожого

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. На Львівщині 204-ту річницю від дня наро-
дження Тараса Шевченка відзначили масовими та рекордни-
ми заходами. В області нараховують 196 пам’ятників Великому 
Кобзарю. Біля них відбулися урочистості. В обласному центрі 
перед монументом українському генію зібралися представни-
ки влади, громадськості, лауреати Шевченківської премії. Сло-
во тут мав і перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів. 
Він підкреслив, що Шев-
ченко для нас — великий 
поет, талановитий худож-
ник, але головне — совість 
нашої нації.

Біля пам’ятника Велико-
му Кобзареві пролунав Та-
расів «Заповіт». Особли-
вість заходу в тому, що 
львів’яни вирішили встано-
вити рекорд наймасштаб-
нішого виконання цього 
славетного твору. Разом 
пісню виконували 42 ко-
лективи та 1080 хористів. 
Представник Національно-
го реєстру рекордів України Олег Лісовський оголосив резуль-
тат і вручив відповідний сертифікат голові облдержадміністра-
ції Олегові Синютці. 

Тим часом шанувальники поезії Тараса Шевченка мо-
гли її декламувати в день народження Кобзаря перед його 
пам’ятником у Львові під час акції «Вільний мікрофон».

Цікавим виявився й конкурс двійників Великого Кобзаря. 
Взяти участь у такому незвичному змаганні змогли ті, хто від-
чував візуальну схожість із Шевченком. Не важливо було, чи 
конкурсант подібний на Тараса Григоровича в юності, а чи в 
зрілому віці. Обирали переможця з 17 жителів Львівщини та 
киянина. Зійшлися на думці, що найбільш схожим був Василь 
Мельник. Друге та третє місця на конкурсі двійників видатно-
го поета отримали відповідно Андрій Гамар і Тарас Зілінський. 
Для нинішніх «копій» Великого Кобзаря організатори змагання 
підготували пам’ятні цікаві дарунки. 

Найбільш схожим 
був Василь Мельник. 
Друге та третє місця 
на конкурсі двійників 
видатного поета 
отримали відповідно 
Андрій Гамар 
і Тарас Зілінський.

«Стара колекція — джерело створення музею»
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ВЕРНІСАЖ. Так називаєть-
ся виставка експонатів з ко-
лекції Оскара Гансена, що від-
крилася в Сумському худож-
ньому музеї імені Н. Онацько-
го. Уперше вона з’явилася в 
Сумах рівно 100 років тому, 
коли до міста над Пслом із 
Києва перевезли частину зі-
брання відомого колекціоне-
ра, яке після націоналізації в 
1919-му стало основою сучас-
ного художнього музею.

Нині музейна експозиція 
налічує близько 17 тисяч екс-
понатів, з-поміж яких порце-
ляна, скло, килими, графіка, 
полотна вітчизняних та закор-
донних художників тощо. Як 
розповідає завідувач відділу 

декоративного мистецтва му-
зею Людмила Федевич, час-
тину експонатів із колекції для 
широкого огляду виставлено 
вперше. Насамперед це пор-
целянова скульптура роботи 
німецького майстра Августа 
Шпіса «Сестри», братина, ви-
готовлена в ХVІІ столітті, ке-
лихи з червоного скла. Зага-
лом виробів зі скла та порце-
ляни понад 6 тисяч, це основа 
колекційного зібрання.

За словами старшого нау-
кового співробітника музею 
Анни Святиць, надзвичайно 
багата картинна частина екс-
позиції. Документально під-
тверджено, що полотна, які 
нині перебувають у власнос-
ті сумського музею і вистав-
лені на огляд, були власністю 
Оскара Гансена.

Храм музики в Україні: 
єдиний і неповторний
ВІДРОДЖЕННЯ. Після реконструкції великої зали Харківської 
філармонії її побачать такою, якою вона була в ХІХ столітті 

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Понад десять років ха-
рків’яни очікують на 

завершення наймасштаб-
нішої й найтривалішої ре-
конструкції однієї з пер-
лин культури міста — 
славнозвісної і багатої іс-
торією обласної філар-
монії. За цей час вдалося 
ввести в дію лише перший 
пусковий об’єкт — орган-
ний зал, а це навіть не по-
ловина запланованих об-
сягів робіт.

За словами головного 
архітектора області Ми-
хайла Рабіновича, великі 
реконструкції Харківська 
філармонія, зведена 1829-
го, вже переживала в 1890 
і в 1955 роках. Але такої 
докорінної, де основним 
завданням фахівців стало 
збереження і відтворення 
історії, стіни будівлі ще не 
бачили. Деякі приміщення 
її мають безсумнівну істо-
ричну цінність, адже, ска-
жімо, великий зал проек-
тували за кресленнями 
знаменитого залу палацу 
Тюїльрі у Франції. Хар-
ківський зал нині єдиний 
у світі зразок унікальної 
акустики, оскільки палац 
Тюїльрі свого часу знищи-
ла пожежа. 

На другому пусковому 
об’єкті, а це зал філармо-
нії, не баченими раніше 
темпами тривають від-
новлювальні роботи. Ни-
ні тут працюють майже 
150 осіб — архітектори, 
скульптори, будівельни-
ки, оздоблювачі. Фахівці 
розпочали найбільш від-
повідальну і складну час-
тину роботи — відтво-
рення унікальної гіпсо-
вої ліпнини у старовинній 

великій залі. Паралель-
но монтують підіймаль-
ний механізм в оркестро-
вій ямі, який дасть змогу 
їй працювати у трьох різ-
них площинах і збільшу-
вати залу до 770 місць.

Голова Харківської обл-
держадміністрації Юлія 
Світлична пообіцяла хар-
ків’янам завершити ре-
конструкцію за два роки.

«Реконструювати бу-
дівлю обласної філармонії 
харків’янам обіцяли про-
тягом 10 років, а ми за-

вершимо будівництво за 
два. Маємо в цьому питан-
ні велику підтримку Пре-
зидента й Кабінету Міні-
стрів України, — сказала 
Юлія Світлична. — Зна-
чну кількість робіт уже ви-
конано, ідемо за графіком і 
зробимо все, щоб двері ве-
ликої зали відчинити для 
харків’ян у 2019 році».

Керівник області зазна-
чила, що, крім великої за-
ли обласної філармонії на 
770 місць, створюють ка-
мерну залу на 100 місць. 

Разом зі зданою в 2016 ро-
ці органною залою комп-
лекс вміщатиме майже 1,5 
тисячі глядачів.

Триває монтаж мета-
локонструкцій історич-
ної зали-фойє та осно-
вного вестибюля, який 
з’єднуватиме всі примі-
щення філармонії у ве-
ликий комплекс. У кулу-
арах другого поверху бу-
дівлі тривають оздоблю-
вальні роботи. Після за-
вершення монтажу ліп-
нини у великій залі буді-
вельники планують пере-
йти до монтажу сцени.

«Коли роботи завер-
шать, харків’яни побачать 
залу такою, якою вона бу-
ла в ХІХ столітті. Там бу-
де 30 гербів Харкова, герб 
із Кадуцеєм, Ріг достат-
ку. Унікальне те, що бу-
де тільки в нашій залі, — 
мушля для акустики, яка 
фокусуватиме звук і поси-
латиме його слухачам — 
не буде потреби в мікро-
фонах», — розповів ди-
ректор і головний дири-
гент Харківської обласної 
філармонії Юрій Янко.

Він підкреслив, що в 
Харкові вже є унікаль-
на для всієї України ор-
ганна зала зі змінною 
геометріє ю стелі.

«Сподіваюся, що й ве-
лика зала буде так само 
прекрасною. Відновлення 
Харківської обласної фі-
лармонії — одне з гранді-
озних будівництв у галузі 
культури в країні. Може-
мо цим пишатися. Постій-
но відчуваємо підтримку 
керівництва області. Го-
лова облдержадміністра-
ції тримає руку на пульсі, 
— сказав Юрій Янко. — Це 
буде єдиний і неповторний 
храм музики в країні». 

Органний зал Харківської обласної філармонії вже радує 
харків’ян і гостей міста концертами унікального звучання

Пор целянову скульптуру роботи німецького майстра 
Августа Шпіса «Сестри» для широкого огляду 
виставлено вперше
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