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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: «Не існує 
жодної гарантії, що 

Північний потік-2  
не використають  

у політичних цілях. Та я 
гарантую, що українська 

ГТС є і буде надійним 
транзитером».

ЄС покарав організаторів 
незаконних виборів  
у Криму

ГЕОПОЛІТИКА. Рада ЄС додала імена п’ятьох осіб до санкційно-
го списку, куди увійшли причетні до організації та проведення неза-
конних виборів президента РФ у Криму, йдеться в повідомленні Ра-
ди ЄС. «Особи, внесені до списку, підлягають обмежувальним захо-
дам через свої дії, які підривають або загрожують територіальній ці-
лісності, суверенітету й незалежності України, через участь у прове-
денні виборів російського президента у незаконно анексованому Кри-
му та місті Севастополь», — йдеться в документі. Ці п’ять осіб обійма-
ли відповідальні посади у виборчих комісіях Криму. Санкції ЄС про-
ти них включають заборону на в’їзд до Євросоюзу та заморожування 
активів у європейських банках. Таким чином, кількість осіб, внесених 
до санкційних списків ЄС, запроваджених внаслідок анексії Криму та 
військової агресії на Донбасі, зросла до 155.  Рішення Ради ЄС приві-
тав Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбуці, де на-
голосив, що покарання за будь-які незаконні дії проти суверенітету й 
територіальної цілісності України буде неминучим.

120 
шатлів безкоштовно перевозитимуть 

уболівальників футбольних команд, які 
приїдуть до Києва на фінал Ліги чемпіонів 

УЄФА (за умови наявності квитка)

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЩОДНЯ. Наша команда активно  
набуває кондицій до фінальної частини Invictus Games,  
які відбудуться у жовтні в австралійському Сіднеї

Нескорені готують 
результат на осінь

Прем’єр-міністр про 100% забезпечення 
транспортування газу для європейських споживачів
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У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Економіка України  
за січень — 
березень  
2018 року

Український боксер Василь 
Ломаченко за 12 поєдинків 
на профірингу  здобув  три 
чемпіонські пояси у трьох 
вагових категоріях 

ЛОМА-РЕКОРДСМЕН

4

Смак гуманного заклання
БЕЗПЕКА СПОЖИВАЧА. Запрацювали нові правила забою тварин для подальшої реалізації.  
Але взагалі забороняти продаж домашнього м’яса ніхто не збирається

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Із набуттям чинності Зако-
ну України «Про державний 

контроль за дотриманням за-
конодавства про харчові про-
дукти, корми, побічні продук-

ти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тва-
рин» (з 4 квітня 2018 року) змі-
нюються правила забою тварин, 
які вплинуть на реалізацію го-
тової продукції. 

Ця тема породила чимало 
спекуляцій і безвідповідаль-

них висловлювань у пресі на 
кшталт: «В Україні хочуть за-
боронити продаж домашнього 
м’яса». Хоч насправді йдеться 
не про заборону, а про впоряд-
кування забою і продажу задля 
безпеки і споживачів, і самих 
виробників.  

Згідно із Законом «Про основні 
принципи та вимоги до безпечнос-
ті та якості харчових продуктів», 
тепер кількість тварин, забитих 
не на бійні (подвірно), зменшуєть-
ся за тиждень до трьох голів свій-
ських парнокопитних або інших 
копитних тварин за умови про-

ведення передзабійного та після-
забійного огляду державним ве-
теринарним інспектором або упо-
вноваженим ветеринаром. Це об-
меження стосується тільки забою 
тварин для подальшої їх реа-
лізації, а не для власного спо-
живання.
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ДОКУМЕНТИ
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Печерський районний суд м. Києва викликає як обвинуваче-
ного Бастрікова Владислава Олександровича, 27.09.1976 р.н. 
(останнє відоме місце проживання: Київська область, Вишго-
родський район, с. Старі Петрівці, пров. Виноградний, буд. 8) у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в судо-
ве засідання, яке відбудеться 21 травня 2018 року о 14 год. 00 
хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в при-
міщенні Печерського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, зал № 3, каб. 17, під головуванням  
судді Шапутько С. В.

Також повідомляємо, що відповідно до ухвали Печерсько-
го районного суду м. Києва від 05.07.2017 призначено судовий 
розгляд на підставі обвинувального акта за обвинуваченням Ба-
стрікова Владислава Олександровича, 27.09.1976 р.н., у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, в порядку 
спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Оголошення про намір передати в оренду державне майно,  
щодо якого надійшла заява

Назва органу управління: Управління справами Апарату Верховної Ра-
ди України.

Балансоутримувач: ДП «Державний будівельний комбінат»
Юридична адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, код ЄДРПОУ: 

21586524.
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заявка.
1. Найменування об’єкта:  нежитлове приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Шовковична,12б.
Загальна площа: 44 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 1098180,00 грн. станом на 

31.03.2018 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік
Мета використання:  розміщення офісу.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 ро-

бочих днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Київ, вул. 
Шовковична, 12б. Додаткова інформація за тел.(044) 255-61-66. Заяви 
подаються в окремих конвертах з написом «Заява про оренду» із зазна-
ченням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

У разі надходження двох та більше заяв на об’єкт оренди, буде оголо-
шено конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст. 9 
ЗУ «Про оренду державного та комунального майна».

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як об-
винуваченого Жигуліна Олександра Володимировича, 19.08.1976 року народження, зареєстрованого за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 16-А/6, за матеріалами кримінального 
провадження № 425/1658/17, 1-кп/425/292/17, на підставі обвинувального акта відносно Жигуліна О. В. за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Жигуліну О. В. необхідно прибути до судового засідання, яке відбудеться 25 трав-
ня 2018 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська область,  
м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та міс-
це розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійсненні судового провадження викликає як обви-
нуваченого Фірсова Івана Івановича, 26.07.1959 року народження, зареєстрованого за адресою: Луганська 
область, м. Стаханов, вул. Бурбело, 15/21, за матеріалами кримінального провадження № 425/2611/17, 
1-кп/425/97/18, на підставі обвинувального акта відносно Фірсова І. І. за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Фірсову І. І. необхідно прибути до підготовчого судового засідання, яке відбудеться 23 
травня 2018 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та міс-
це розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Подільський районний суд м. Києва викликає як обвинувачену Кузнецову Ла-
рису Миколаївну, 30.09.1971 року народження (останнє відоме місце проживання:  
АР Крим, м. Джанкой, вул. Люксембург, 11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 25 травня 2018 ро-
ку об 11 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 16 під голо-
вуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає як обвинувачену Лагутіну Наталію Ми-
хайлівну, 18.02.1974 року народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 29/11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 25 травня 2018 року об 
11 год. 50 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського район-
ного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28 під голо-
вуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Були втрачені документи, 
а саме судновий білет, 

виданий на ім’я 
Годулян Євген 

Володимирович, на судно 
з бортовим номером 

БРД-0494-К. У зв’язку 
з вищевикладеним 

вважати дані документи 
недійсними.

Втрачений додаток 
до Диплома 

спеціаліста з відзнакою 
серії KB № 16055015, 

виданий 07 липня 
2001 року на ім’я 
Лошакова Дениса 

Сергійовича, 
є недійсним з дати 

публікації 
цього оголошення.

Чечельницький районний суд Вінницької області викликає у су-
дове засідання як відповідача Тенетко Ніну Пилипівну по цивільній 
справі № 151/219/18 за позовною заявою Ковтун Інни Анатоліївни 
до Тенетко Ніни Пилипівни про визнання права власності на житло 
в порядку набувальної давності.

Судове засідання призначено на 24.05.2018 року об 11 год. 00 
хв. в приміщенні Чечельницького районного суду Вінницької облас-
ті за адресою: Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Жовтнева, 33.

Явка відповідачки Тенетко Н. П. у справі обов’язкова. У разі неяв-
ки відповідачки в судове засідання, справу буде розглянуто за її від-
сутності за наявними в справі доказами.

В.о. голови суду В. С. Моцний

Апеляційний суд Полтавської області викликає як обвинуваченого Блажівсько-
го Петра Ілліча, 7 вересня 1961 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Жовтнева, 77а, кв. 105, м. Полтава) по кримінальному провадженню  
№ 42015170000000069 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, 
в судове засідання на 13.00 год. 24 липня 2018 року, яке відбудеться в приміщенні 
Апеляційного суду Полтавської області по вул. Соборності, 18, м. Полтава.

Явка до суду Блажівського П. І. є обов’язковою.
У разі неявки Блажівського П. І. до суду, з моменту опублікування повістки про 

виклик останній вважається належним чином ознайомленим з її змістом, а кримі-
нальне провадження буде розглянуто без участі обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя Корсун О. М.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК», АТ «АРТЕМ БАНК»:

організатори торгів: згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F106GL16219
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 08.06.2018; 04.07.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
183-at-artem-bank/37313-asset-sell-id-167931

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 квітня 2018 р. № 281-р 
Київ

Про схвалення Концепції підтримки  
та сприяння розвитку дитячого громадського 

руху в Україні
1. Схвалити Концепцію підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського 

руху в Україні, що додається.
2. Міністерству молоді та спорту разом із заінтересованими центральними та міс-

цевими органами виконавчої влади розробити та подати Кабінетові Міністрів Украї-
ни проект плану заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
СХВАЛЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  
від 11 квітня 2018 р. № 281-р

КОНЦЕПЦІЯ  
підтримки та сприяння розвитку  

дитячого громадського руху в Україні 
Проблема, яка потребує розв’язання

Протягом останнього десятиліття в Україні виникла принципово нова ситуація у дитячо-
му громадському русі, що потребує:

внесення змін до нормативно-правової бази для забезпечення розвитку дитячого 
громадського руху та ефективного функціонування дитячих громадських організацій 
на всіх рівнях;

надання науково-методичної, інформаційної, організаційної підтримки дитячим гро-
мадським організаціям;

налагодження системи підготовки (навчання) кадрів: дітей,  дорослих координато-
рів, волонтерів, керівників дитячих громадських організацій всіх рівнів;

проведення ефективного моніторингу діяльності дитячих громадських організацій, 
своєчасного виявлення проблем та визначення шляхів їх розв’язання, прогнозування 
тенденцій розвитку дитячого громадського руху;

обміну досвідом роботи; 
ефективного оновлення діяльності дитячих громадських організацій з національно-

патріотичного виховання та збагачення соціально значущим змістом;
охоплення більшої кількості дітей різними формами діяльності дитячих громад-

ських організацій;
створення дієвої системи координаційних зв’язків між дитячими громадськими ор-

ганізаціями;
організації та проведення спільних заходів;
консолідації дорослих для ефективного розвитку дитячого громадського руху в 

Україні;
розширення соціального партнерства дитячих громадських організацій з іншими 

соціальними інституціями, бізнес-структурами тощо;
включення в діяльність дитячих громадських організацій інклюзивної складової, 

враховуючи потреби дітей з інвалідністю;
розроблення системи міжвідомчої координації органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування з надання державної підтримки дитячим громадським ор-
ганізаціям в Україні, зміцнення співробітництва на всіх рівнях.

Важливість тієї частки роботи, що можуть брати на себе дитячі громадські органі-
зації у розвитку демократичних засад суспільства, зумовлює необхідність їх підтримки 
з боку держави, створення правових, економічних, організаційних, соціальних умов для 
самореалізації дітей, зокрема у суспільно значущих справах.

Всі наявні обставини зумовили необхідність розроблення Концепції. 
Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є створення умов для подальшого розвитку дитячого громадського 
руху, забезпечення права дітей на об’єднання, участь у житті суспільства, сприяння реаліза-
ції їх інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу.

Завданнями Концепції є:
створення сприятливої нормативно-правової бази для розвитку дитячого громад-

ського руху та функціонування дитячих громадських організацій; 
формування ефективного інформаційного простору з метою підвищення іміджу ди-

тячого громадського руху в Україні;
забезпечення розвитку системи науково-методичного супроводу діяльності дитячих 

громадських організацій, популяризація їх досвіду роботи;
налагодження системи підготовки (навчання) кадрів: дітей,  дорослих координато-

рів, волонтерів, керівників дитячих громадських організацій всіх рівнів;

сприяння проведенню наукових досліджень з питань розвитку дитячого громад-
ського руху;

розроблення механізму сприяння, ефективного функціонування дитячих громад-
ських організацій у суспільстві і державі, визнання їх діяльності, розширення фінансо-
вих можливостей дитячих громадських організацій;

посилення виховного потенціалу дитячих громадських організацій, зокрема шляхом 
залучення дітей до участі у реалізації соціально значущих програм і проектів;

розроблення системи міжвідомчої координації органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування з надання державної підтримки дитячим громадським ор-
ганізаціям в Україні, зміцнення співробітництва на всіх рівнях;

заохочення дитячих громадських організацій включати в свою діяльність інклюзив-
ну складову, враховуючи потреби дітей з інвалідністю;

сприяння розвитку системи міжгалузевої та міжвідомчої взаємодії державних, гро-
мадських, наукових, бізнес-структур в інтересах дитячого громадського руху.

Концепція ґрунтується на таких основних принципах:
принцип гуманізації виховного простору — створення максимально сприятливих 

умов для розвитку інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу дитини як уні-
кальної особистості, визнання самоцінності дитини;

принцип захисту прав і свобод дітей — сприяння участі дітей у житті суспільства і в 
ухваленні рішень, об’єднанню навколо спільних інтересів;

принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії — розвиток рівноправного партнерства в умо-
вах спільної діяльності;

принцип особистісної орієнтації — створення умов для формування самоціннос-
ті особистості, гармонізації гуманістичних цінностей, розвитку здібностей, спрямуван-
ня зусиль на забезпечення розвитку світогляду, самосвідомості, культури потреб, від-
повідальної поведінки;

принцип соціальної відповідальності — узгодженість змісту і методів виховання в 
реальній соціальній ситуації, взаємозв’язок виховних завдань і завдань соціального 
розвитку демократичного суспільства, орієнтація виховного процесу на реальні потре-
би і можливості соціуму, формування у дітей готовності до ефективного розв’язання 
життєвих проблем, сприяння участі дітей у соціально значущих відносинах;

принцип відкритості — участь усіх заінтересованих некомерційних організацій, біз-
нес-структур, сім’ї, громадськості, інших соціальних інституцій у забезпеченні створен-
ня кожній дитині максимально сприятливих умов для духовного, інтелектуального, 
творчого і фізичного розвитку, задоволення її інтересів і потреб;

принцип доступності — можливість вести незалежний спосіб життя і всебічно бра-
ти участь в усіх аспектах життя, доступу нарівні з іншими до фізичного оточення, до 
транспорту, до інформації та зв’язку, зокрема інформаційно-комунікаційних техноло-
гій і систем, а також до інших об’єктів і послуг, відкритих або таких, що надаються на-
селенню, як у міських, так і в сільських районах.

Шляхи і способи розв’язання проблеми
Розв’язання проблеми здійснюється шляхом виконання комплексу завдань і заходів за 

такими основними напрямами:
удосконалення нормативно-правової бази щодо розвитку дитячого громадського 

руху в Україні та функціонування дитячих громадських організацій, зокрема:
- внесення змін до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» 

та інших нормативно-правових актів, що діють у зазначеній сфері, у частині визначен-
ня поняття «дитячий громадський рух»; 

- розроблення системи міжвідомчої координації органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування з надання державної підтримки дитячим громадським ор-
ганізаціям в Україні, зміцнення співробітництва на всіх рівнях; 

- вивчення зарубіжного досвіду підтримки дитячого громадського руху з метою йо-
го поширення в Україні;

- налагодження системи координаційних зв’язків між дитячими громадськими ор-
ганізаціями, зокрема проведення спільних заходів, відкритих заходів, майстер-класів, 
презентацій діяльності, зустрічей, конференцій, фестивалів тощо; 

удосконалення науково-методичного забезпечення діяльності дитячих громадських 
організацій, що передбачає проведення:

- наукових досліджень з питань розвитку дитячого громадського руху в Україні, ви-
вчення міжнародного та вітчизняного досвіду становлення дитячого громадського ру-
ху, етапів його розвитку та публічне оприлюднення результатів досліджень;

- аналізу діяльності дитячих громадських організацій, методик роботи, напрацьова-
ного досвіду у виконанні програм та реалізації проектів, спрямованих на формування 
громадянина-патріота, забезпечення розвитку соціальних компетентностей дітей, що 
затребувані українським суспільством;

- оцінки та моніторингу діяльності дитячих громадських організацій з метою своє-
часного виявлення проблем та визначення шляхів їх розв’язання, прогнозування тен-
денцій розвитку дитячого громадського руху;

запровадження системи підготовки (навчання) кадрів дитячого громадського ру-
ху, зокрема:

- проведення навчальних заходів (семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом 
тощо) для дітей, дорослих координаторів, волонтерів, керівників дитячих громадських 
організацій з метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом;

- внесення до навчальних планів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів теми 
про дитячий громадський рух в Україні та діяльність дитячих громадських організацій;

розширення соціального партнерства з іншими соціальними інституціями, підпри-
ємцями, установами, організаціями, громадськістю, підвищення рівня співпраці з орга-
нами державної влади та органами місцевого самоврядування, зокрема: 

- залучення соціальних інституцій, підприємців, установ, організацій, громадськос-
ті до сприяння дитячим громадським організаціям у провадженні соціально значущої 
діяльності;

- надання можливостей дитячим громадським організаціям брати участь у форму-
ванні державної молодіжної політики;

- розширення міжнародних зв’язків, у тому числі щодо реалізації спільних проектів 
та участі у заходах міжнародного рівня;

- розроблення та реалізація проектів, спрямованих на залучення дітей до участі у 
житті суспільства на всеукраїнському, регіональному та місцевому рівні;

- реалізація спільних проектів з національно-патріотичного виховання;
- створення умов для успішної взаємодії закладів освіти з дитячими громадськими 

організаціями, формування нового типу партнерства закладів загальної середньої осві-
ти і дитячих громадських організацій;

- утвердження позитивного ставлення до дитячих громадських організацій громад-
ськості через різноманітні форми популяризації їх соціально значущої діяльності та іні-
ціатив;

- забезпечення організаційної та педагогічної підтримки і взаємодії;
- забезпечення співпраці органів державної влади та органів місцевого самовряду-

вання з дитячими громадськими організаціями, використання можливостей їх вихов-
ного ресурсу, надання державної підтримки, у тому числі введення у практику зустрі-
чей представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з ді-
тьми-лідерами, керівниками дитячих громадських організацій, налагодження комуні-
каційного зв’язку з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

інформаційна підтримка діяльності дитячих громадських організацій, зокрема:
- сприяння дитячим громадським організаціям проведенню оглядів дитячої преси, 

конкурсів, прес-конференцій; випуску дайджестів, інформаційних бюлетенів, друкова-
них видань, створенню в Інтернеті дитячих порталів тощо;

- популяризація у різних формах видань (включаючи електронні) та соціальних ме-
режах здобутків, соціальних і творчих досягнень, поширення соціальної реклами щодо 
діяльності дитячих громадських організацій.

Очікувані результати 
Реалізація Концепції сприятиме:
збільшенню кількості дітей, охоплених різними формами громадської діяльності: 

2018 рік — до 5 відсотків, 2019 рік — до 10, 2020 рік — до 15, 2021 рік — до 20, 2022 
рік — до 25 відсотків;

збільшенню кількості дитячих громадських організацій різного спрямування на 20 
відсотків;

забезпеченню створення організаційних, науково-методичних умов, сприятливих 
для розвитку дитячого громадського руху в Україні, своєчасного виявлення проблем 
та шляхів їх розв’язання, прогнозування подальших тенденцій;

скоординованим діям дитячих громадських організацій, спрямованим на забезпе-
чення розвитку дитячого громадського руху в Україні;

створенню умов для широкого залучення дітей до дитячого громадського ру-
ху та діяльності дитячих громадських організацій, розширення масштабу їх участі у 
розв’язанні соціально значущих проблем всеукраїнського, регіонального та місцево-
го рівня;

забезпеченню можливостей для кожної дитини як суб’єкта права та соціальної ді-
яльності здійснити вільний вибір і реалізувати запити на свій вільний час, наповнений 
життєвими цінностями та орієнтирами для кожного суб’єкта, що сприятиме збільшен-
ню кількості дітей, охоплених змістовним дозвіллям;

забезпеченню безперервності діяльності і виховання із створенням дитині необхід-
них умов для позитивної соціалізації, засвоєння соціальних ролей, зміцнення здоров’я, 
розвитку соціальної активності та ініціативності;

зниженню негативних проявів у дитячому середовищі та посиленню протидії асоці-
альним, екстремістським рухам та сепаратизму на 10 відсотків;

підвищенню компетенції педагогічних кадрів з питань дитячого громадського ру-
ху в Україні;

удосконаленню співпраці та партнерству соціальних інститутів, громадськості, ор-
ганів державної влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, біз-
нес-структур, установ, організацій з дитячими громадськими організаціями у вихован-
ні підростаючого покоління;

розвитку у контексті стратегії інтеграції України до Європейського співтовариства 
міжнародного співробітництва через обмін досвідом практичної роботи і науковою ін-
формацією, впровадження у практику інноваційних технологій;

створенню позитивного іміджу дитячого громадського руху в Україні шляхом роз-
ширення поінформованості суспільства про реалізацію соціально значущих проектів та 
ініціатив дитячих громадських організацій.

Обсяг фінансових ресурсів
Фінансування Концепції передбачається здійснювати за рахунок коштів Державно-

го бюджету України на відповідний рік та інших джерел, не заборонених законодавством.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка ро-

довища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка 
родовища; газ природний, конденсат, нафта, супутні компоненти — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення) Підкам’яної ділянки Ко-
робочкинсько-Максальської зони. 

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родови-
ща — дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та за-
твердження запасів ДКЗ України, промислова розробка. Метод розроб-
ки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — 
підготовлені до споживання газ природний, нафта та конденсат. Роботи 
на ділянці надр  здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Ше-
белинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах спе-
ціального дозволу ресурси корисних копалин щодо Північно-Нурівської 
структури обліковують на Державному балансі корисних копалин Украї-
ни; наявні документи дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-
тиви

У адміністративному відношенні ділянка розташована на території  
Ізюмського, Балаклійського, Шевченківського, Куп’янського та Борів-
ського районів Харківської області на відстані 10 км на південний захід від  
м. Куп’янськ.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа 
ділянки надр 483,6 км2; ділянка знаходиться у геологічному вивченні).

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

леводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, задо-
волення потреб населення послугами підприємства. Ужиті природоохо-
ронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу гос-
подарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та 
його здоров’я.

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

У геологічному відношенні територія охоплює північну прибортову зо-
ну та північний борт південно-східної частини ДДЗ.

Нафтогазоносність встановлена у широкому стратиграфічному діапа-
зоні від фундаменту до низів верхнього карбону. Родовища структурно 
пов’язані як з брахіантиклінальними, так і з тектонічними блоками. Також 
зустрічаються літологічно обмежені поклади.

На площі наприкінці 2005 року проведено геохімічні та радіометричні 
дослідження на Західно-Котлярівській і Микитській площах з метою об-
ґрунтування перспектив їхньої газоносності.

Протягом 2007 року УкрНДІгазом були складені «Проект пошуково-
розвідувального буріння на Плетнівській площі» та «Проект пошуково-
розвідувального буріння на Нурівському піднятті».

2008 року УкрНДІгазом складено роботу «Наукове обґрунтування пер-
спектив нафтогазоносності Нурівського підняття на основі комплексних 
геохімічних і геофізичних досліджень».

У 2009 році було виконано роботу «Наукове обґрунтування перспек-
тив нафтогазоносності Стовпівсько-Плетнівської ділянки» (УкрНДІгаз).

Цього ж року на ділянці проводили сейсморозвідувальні роботи за 
технологією 2D у межах Стовпівської та Плетнівської структур. 

У 2014—2016 рр. на Нурівській площі проведено сейсморозвідуваль-
ні роботи 3D.

У 2017 році фахівцями УкрНДІгазу зроблено «Додаток до проекту по-
шуково-розвідувального буріння на Нурівській площі».

Охорона надр і навколишнього середовища, а також забезпечення 
екологічної безпеки на всіх етапах промислового освоєння родовища є 
одними з основних принципів ПАТ «Укргазвидобування» під час розроб-
ки родовищ. 

Заходи з охорони навколишнього середовища під час експлуатації ро-
довища спрямовані на запобігання забрудненню поверхні землі, поверх-
невих і підземних вод, атмосферного басейну нафтогазопродуктами, 
промисловими стічними водами, хімреагентами, а також раціональне ви-
користання земель і прісних вод.

З метою недопущення негативних екологічних наслідків під час видо-
бування вуглеводнів будуть застосовані сучасні інноваційні екологічно 
надійні технології, які можуть бути залучені під час видобування вугле-
воднів з метою підвищення коефіцієнта їхнього вилучення з продуктив-
них горизонтів родовища, що включають методи дії на пласт і на сверд-
ловину.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернати-
вами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють 
згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідно-
му обсязі, згідно з чинним законодавством, з метою забезпечення раці-
онального використання природних ресурсів, а також вжиття охоронних 
відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес — геологічне вивчення, в тому числі до-

слідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням на-
фти, газу (промислова розробка родовища; газ природний, конденсат, 
нафта, супутні компоненти — корисні копалини загальнодержавного 
значення) Підкам’яної ділянки Коробочкинсько-Максальської зони. По-
шук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища 
— дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвер-
дження запасів ДКЗ України, промислова розробка не є діяльністю, яка 
спричиняє значні виділення тепла, вологи, газів, що мають парниковий 
ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікро-
клімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних за-
ходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений у 
грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди в 
атмосферне повітря окремих забруднювальних речовин стаціонарними 
джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до 
річки Середня Балаклійка, Волоська Балаклійка (передбачено вжиття за-
ходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС); за штатного режиму 
діяльності підприємства, з урахуванням вжиття передбачених організа-
ційно-технічних і природоохоронних заходів — вплив характеризується 
як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних 
та інших властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення мо-
жуть стати стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними 
матеріалами, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мі-
німізація ризиків досягається шляхом ефективного управління діяльніс-
тю та безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: у межах родовища знаходяться землі ен-
томологічних заказників «Мерехнянський», «Веселий», «Кравцівський», 
«Круглий», Товариство дотримуватиметься вимог чинного законодав-
ства України (передбачено дотримання вимог та обмежень відповідно 
до Закону України «Про об’єкти природно-заповідного фонду України»).

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

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

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): має позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в 
економіку району). Упровадження 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 порушень навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії 
та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшаф-
ту й інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта від-
сутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюєть-
ся вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад 
відходів визначають на місцях, за мірою їхнього утворення у порядку до 
вимог чинних 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 впливати на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля  (у 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 і рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно до 
вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII 
від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планують провести дослідження щодо впливу на повітря, 
ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, флору та фауну району, а також здій-
снити розрахунки акустичного впливу. 

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

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

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід зазначити унікальний реє-
страційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реє-
страції та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень 
і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцін-
ки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зау-
важення та пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їх-
ніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки зві-
ту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частко-
во або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень і рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. Детальну інформацію про це включають до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до 
законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльнос-
ті буде спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологіч-
ного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовища, 
з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родови-
ща) Підкам’яної ділянки Коробочкинсько-Максальської зони, що видає 
Держгеонадра України. 

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

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

Заява про екологічні наслідки діяльності
Проектом передбачена «Реконструкція АЗС з встановленням додаткового технологічного обладнання 

АГЗП за адресою: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 20-А» 
В складі об’єкта: будівля АЗС існуюча, існуючий пункт заправки рідкими нафтопродуктами (бензин, ДП), 

АГЗП — проектуємий, очисні споруди дощового стоку існуючі,  гостьова автостоянка існуюча.
Виробнича потужність АЗС: заправка зрідженим вуглеводневим газом — 150 заправок/добу. Розрахун-

кова ємність зріджених вуглеводневих газів — 9,96 м3. Для зменшення викидів нафтопродуктів в атмосфе-
ру ПРК обладнані системою рекуперації випарів, всі резервуари оснащені дихальними клапанами.

Теплопостачання операторної — існуюче. Водопостачання  об’єкта — від існуючих мереж, згідно чинних 
Договорів на водопостачання та водовідведення. Електропостачання — згідно чинних Договорів на елек-
тропостачання.

Джерелами впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації об’єкта є:  заправка автомобілів 
паливом, зберігання палива в резервуарах, злив  палива  з автоцистерни в резервуари, ДВЗ автотранспор-
ту. Об’єкт характеризується викидами таких забруднюючих речовин: діоксид азоту, оксид вуглецю, вугле-
водні, бензин нафтовий, бутан, пропан, аміак, ангідрид сірчистий, сажа, бенз(а)пірен, формальдегід, оксид 
азоту; парникові гази — метан, діоксид вуглецю.

Згідно з автоматизованим розрахунком розсіювання максимальні приземні концентрації забруднюючих 
речовин на території проектуємого об’єкта та на межі СЗЗ становлять значно менше ГДК населених місць.  

Нормативну СЗЗ в розмірі 50 м  дотримано. Ризики на здоров’я населення: неканцерогенний –  вкрай ма-
лий,  канцерогенний — прийнятний. Соціальний ризик — прийнятний. 

Поверхневі стоки з території АЗС проходять очистку на існуючих очисних спорудах.
Експлуатація проектованого об’єкта передбачає утворення таких відходів: 
тверді побутові відходи; відходи пакувальних матеріалів і тари; відходи від прибирання території; на-

фтошлам від зачистки резервуарів; осад з очисних споруд дощових стоків. Всі види відходів підлягають 
утилізації відповідно з договорами  із  спеціалізованими організаціями.

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки проектом пе-
редбачено впровадження комплексу природоохоронних заходів, застосування сучасного безпечного тех-
нологічного обладнання.

Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються протягом 30 днів з дня виходу публікації з 
09-00 години до 18–00 години за адресою: 04205, м. Київ, Оболонський район, вул. Маршала Тимошенка, 
буд. 16, тел. (044) 418-84-30.

Заява про екологічні наслідки діяльності
Проектом передбачена «Реконструкція АЗС з встановленням додаткового технологічного обладнання 

АГЗП за адресою: м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1-3»
В складі об’єкта: будівля АЗС існуюча, існуючий пункт заправки рідкими нафтопродуктами (бензин, ДП), 

АГЗП — проектуємий, очисні споруди дощового стоку існуючі,  гостьова автостоянка існуюча.
Виробнича потужність АЗС: заправка зрідженим вуглеводневим газом — 150 заправок/добу. Розрахун-

кова ємність зріджених вуглеводневих газів — 9,96 м3. Для зменшення викидів нафтопродуктів в атмосфе-
ру ПРК обладнані системою рекуперації випарів, всі резервуари оснащені дихальними клапанами.

Теплопостачання операторної —  існуюче. Водопостачання  об’єкта — від існуючих мереж, згідно чин-
них Договорів на водопостачання та водовідведення. Електропостачання — згідно чинних Договорів на 
електропостачання.

Джерелами впливу на навколишнє середовище в процесі експлуатації об’єкта є:  заправка автомобілів 
паливом, зберігання палива в резервуарах, злив  палива  з автоцистерни в резервуари, ДВЗ автотранспор-
ту. Об’єкт характеризується викидами таких забруднюючих речовин: діоксид азоту, оксид вуглецю, вугле-
водні, бензин нафтовий, бутан, пропан, аміак, ангідрид сірчистий, сажа, бенз(а)пірен, формальдегід, оксид 
азоту; парникові гази — метан, діоксид вуглецю.

Згідно з автоматизованим розрахунком розсіювання максимальні приземні концентрації забруднюючих 
речовин на території проектуємого об’єкта та на межі СЗЗ становлять значно менше ГДК населених місць.  

Нормативну СЗЗ в розмірі 50 м  дотримано. Ризики на здоров’я населення: неканцерогенний –  вкрай ма-
лий,  канцерогенний — прийнятний. Соціальний ризик — прийнятний. 

Поверхневі стоки з території АЗС проходять очистку на існуючих очисних спорудах.
Експлуатація проектованого об’єкта передбачає утворення таких відходів: 
тверді побутові відходи; відходи пакувальних матеріалів і тари; відходи від прибирання території; на-

фтошлам від зачистки резервуарів; осад з очисних споруд дощових стоків. Всі види відходів підлягають 
утилізації відповідно з договорами  із  спеціалізованими організаціями.

Для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки проектом пе-
редбачено впровадження комплексу природоохоронних заходів, застосування сучасного безпечного тех-
нологічного обладнання.

Відгуки громадян щодо планованої діяльності приймаються протягом 30 днів з дня виходу публікації з 
09-00 години до 18–00 години за адресою: 03020, м. Київ, Повітрофлотський проспект, буд. 41, тел. (044) 
226-20-88.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родо-

вища, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родо-
вища; газ природний, конденсат, нафта, супутні компоненти — корисні ко-
палини загальнодержавного значення) Оливинівської ділянки Коробочкин-
сько-Максальської зони. 

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища – 
дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та затверджен-
ня запасів ДКЗ України, промислова розробка. Метод розробки родовища – 
на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція – підготовлені до спо-
живання газ природний, нафта та конденсат. Роботи на ділянці надр здій-
снюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобуван-
ня» ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, в межах спеці-
ального дозволу запаси нафти щодо Оливинівського родовища та ресур-
си корисних копалин щодо Сазонівської структури обліковують на Держав-
ному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного ха-
рактеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
У адміністративному відношенні ділянка розташована на території Чугу-

ївського, Шевченківського і Куп’янського районів Харківської області.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, площа 

ділянки надр 481 км2; ділянка знаходиться у геологічному вивченні).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Оптимальне освоєння запасів газу та забезпечення ресурсної бази вугле-

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

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

У тектонічному відношенні ділянка надр охоплює північну прибортову зо-
ну та північний борт південно-східної частини ДДЗ.

Нафтогазоносність встановлена у широкому стратиграфічному діапазоні 
від фундаменту до низів верхнього карбону. Родовища структурно пов’язані 
як з брахіантиклінальними, так і з тектонічними блоками. Також зустріча-
ються літологічно обмежені поклади.

На площі наприкінці 2005 року проведено електророзвідувальні роботи 
на Оливинівсько-Горожанівській площі.

У 2005 році з метою вивчення геологічної будови східної частини Оливи-
нівського блоку, встановлення нафтогазоносності продуктивних горизонтів 
московського (М-2, М-6), башкирського (Б-1, Б-2) ярусів, верхньосерпухів-
ського (С-4, С-5) під’ярусу та кори вивітрювання порід фундаменту пробу-
рено пошукову свердловину 1-Оливинівська. 

У 2005 році  на Оливинівській структурі було пробурено  пошукову сверд-
ловину № 2 глибиною 2 310 м. За даними промислово-геофізичних дослі-
джень, у розкритому розрізі свердловини виділено 1 газонасичений пласт 
та 4 пласти з невизначеним характером насичення. 

У 2007 році в північно-західній частині Постового блоку було пробурено 
пошукову свердловину 3-Оливинівська глибиною 2 400 м. 

У період з І кв. 2006 р. по ІІ кв. 2007 р. на ділянці пробурено та випробу-
вано пошукові свердловини № 1 і № 2 Грозові. 

У 2007 році на Оливинівській структурі розпочато, а у 2009 році завер-
шено буріння та випробування розвідувальної свердловини № 5. За дани-
ми буріння, промислово-геофізичних досліджень і випробування у розкри-
тому розрізі, продуктивні пласти відсутні. Свердловину ліквідовано з гео-
логічних причин.

У 2009 році проведено аналіз геолого-розвідувальних робіт в межах Оли-
винівської ділянки Коробочкинсько-Максальської зони, за результатами 
якого було вирішено провести сейсморозвідувальні роботи з метою уточ-
нення геологічної моделі ділянки надр.

У 2012—2016 рр.  проведено сейсморозвідувальні роботи за техноло-
гією 3D.

У 2017 році виконано «Проект пошуково-розвідувального буріння на 
Оливинівській структурі (з урахуванням результатів сейсморозвідувальних 
робіт 3D)»,  за результатами якого планують буріння свердловини № 7 Оли-
винівська.

Охорона надр і навколишнього середовища, а також забезпечення еко-
логічної безпеки на всіх етапах промислового освоєння родовища є одними 
з основних принципів ПАТ «Укргазвидобування» під час розробки родовищ. 

Заходи з охорони навколишнього середовища під час експлуатації родо-
вища повинні бути спрямовані на запобігання забрудненню поверхні зем-
лі, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря нафтопродуктами, 
промисловими стічними водами, хімреагентами, а також раціональне вико-
ристання земель і прісних вод.

З метою недопущення негативних екологічних наслідків під час видобу-
вання вуглеводнів будуть застосовані сучасні інноваційні екологічно надійні 
технології, які можуть бути залучені під час видобування вуглеводнів з ме-
тою підвищення коефіцієнта їхнього вилучення з продуктивних горизонтів 
родовища, що включають методи дії на пласт і на свердловину.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернатива-
ми: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згід-
но з законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-
тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному 
обсязі, згідно з чинним законодавством, з метою забезпечення раціональ-
ного використання природних ресурсів, а також вжиття охоронних віднов-
люваних, захисних і компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес — геологічне вивчення, в тому числі дослід-

но-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, га-
зу (промислова розробка родовища; газ природний, конденсат, нафта, су-
путні компоненти — корисні копалини загальнодержавного значення) Оли-
винівської ділянки Коробочкинсько-Максальської зони. Пошук і розвідка 
покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища — дослідно-про-
мислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвердження запасів ДКЗ 
України, промислова розробка не є діяльністю, яка спричиняє значні виді-
лення тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, 
викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних захо-
дів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж 
за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений у грошово-
му виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди в атмосферне 
повітря окремих забруднювальних речовин стаціонарними джерелами за-
бруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до річ-
ки Великий Бурлук, Оскіл (передбачено впровадження заходів щодо забез-
печення режиму обмежень ПЗС); за штатного режиму діяльності підприєм-
ства, з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів — вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та ін-
ших властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть ста-
ти стоки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріала-
ми, технічними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація ри-
зиків досягається шляхом ефективного управління діяльністю та безпечно-
го поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: у межах ділянки надр знаходиться:  орніто-
логічний заказник «Гетьманівський»; ботанічний заказник «Аркадівський»; 
ентомологічне урочище «Карпівський ліс»; Товариство дотримуватиметь-
ся вимог чинного законодавства України (передбачено дотримання вимог і 
обмежень відповідно до Закону України «Про об’єкти природно-заповідно-
го фонду України»).

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

та рослинного покриву, мінімальні або відсутні; передбачені дії, направле-
ні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослин-
ного покриву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): має позитивний аспект 
(позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку 
району). Упровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розви-
ток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуа-

цій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їх-
нього утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм 
і актів).

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

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

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

Зокрема, планують провести дослідження щодо впливу на повітря, ґрунт, 
поверхневі та ґрунтові води, флору та фауну району, а також здійснити роз-
рахунки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз упо-
вноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої ін-
формації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого по-
переднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рі-
шенні 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 і рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: 
протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офі-
ційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід зазначити унікальний реєстра-
ційний 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 зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропози-
цій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на 
довкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на до-
вкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхи-
лити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі громадсько-
го обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію 
про це включають 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 на користування надрами з метою геологічного ви-
вчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовища, з подаль-
шим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовища) Оливи-
нівської ділянки Коробочкинсько-Максальської зони, що видає Держгео-
надра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень і 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 оцін-

ки впливу на довкілля Мінприроди України.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Бєлавєнцева Олега Євгеновича для розгляду кри-
мінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002290 відносно Бєлавєнцева Олега Євгеновича, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання та розгляд клопотання про здійснення спеціального судового 
провадження відбудеться 23.05.2018 р. о 09 год. 15 хв. в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя С. І. Дячук

Апеляційний суд Полтавської області викликає як обвинуваченого Полянського Василя Володимировича, 12 липня 1993 
року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Івана Приходька, 95, кв. 7, м. Кременчук Полтавської області) по 
кримінальному провадженню № 42015170000000216 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 307 КК Украї-
ни, в судове засідання на 14.00 год. 31 травня 2018 року, яке відбудеться в приміщенні Апеляційного суду Полтавської об-
ласті: вул. Соборності, 18, м. Полтава.

Явка до суду Полянського В. В. є обов’язковою.
У разі неявки Полянського В. В. до суду, з моменту опублікування повістки про виклик останній вважається належним 

чином ознайомленим з її змістом, а кримінальне провадження буде розглянуто без участі обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя Корсун О. М.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8735/2016-к стосовно Малахової Світ-
лани Анатоліївни, 27.08.1964 року народження, об-
винуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачена Малахова Світлана Анатоліївна за-
реєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Ширшова, б. 13а.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Малахову Світлану Анатоліївну у підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 23 травня 2018 
року о 14.30 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі головуючого судді Половинки В. О., суддів 
Попової О. М., Скрипник C. M.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8742/2016-к стосовно Божича Дмитра 
Вікторовича, 05.02.1980 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 
1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому 
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Об-
винувачений Божич Дмитро Вікторович зареєстрова-
ний за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв. 
Молодіжний, б. 18, кв. 314.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, 
Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Божича Дмитра Вікторовича у підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 23 травня 2018 
року о 12.30 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі головуючого судді Половинки В. О., суддів  
Попової О. М., Скрипника C. M.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/342/2016-к стосовно Іванушкіна Сер-
гія Сергійовича, 12.05.1965 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачений Іванушкін Сергій Сергійович,  
зареєстрований за адресою: Луганська область,  
смт Станиця Луганська, вул. Шевченка, б. 96.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає Іванушкіна Сергія Сергійовича у підготовче су-
дове засідання, яке розглядається в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудеться 23 
травня 2018 року об 11.30 годині в залі судових засі-
дань Сватівського районного суду Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі головуючого судді Половинки В. О., суддів 
Юрченко С. О., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8739/2017 стосовно Петрозаводсько-
го Іллі Юрійовича, 02.08.1985 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
ст. 260 ч. 2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України. Обвинувачений Петрозаводський Ілля 
Юрійович зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, кв. Гагаріна, 14б/46.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Петрозаводського Іллю Юрійовича у судове засідан-
ня, яке відбудеться 23 травня 2018 року о 10.30 го-
дині в залі судових засідань Сватівського районного 
суду Луганської області, що розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі головуючого судді Половинки В. О., суддів  
Осіпенко Л. М., Попової О. М.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родови-

ща, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родови-
ща; газ природний, конденсат, нафта, супутні компоненти — корисні копали-
ни загальнодержавного значення) Тернівської площі. 

Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родовища — 
дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвердження 
запасів ДКЗ України, промислова розробка. Метод розробки родовища — на 
виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлені до спо-
живання газ природний, нафта та конденсат. Роботи на ділянці надр  здій-
снюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» 
ПАТ «Укргазвидобування». 

Технічні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, наявні документи 
дозвільного характеру).

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
У адміністративному відношенні площа розташована в Красноли-

манському районі Донецької області на відстані 12 км на північ від  
м. Красний Лиман.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-
лянки надр 180,3 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).

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

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

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

За тектонічними умовами ділянка знаходиться у місці зчленування Північ-
ної бортової та прибортової зон ДДЗ і складчастої споруди відкритого Дон-
басу.

Навколо ліцензійної території розташовані родовища: Дружелюбівське  
нафтогазоконденсатне — на півночі, Макіївське газоконденсатне та Краснопо-
півське газове — на сході, Дробишівське газоконденсатне  — на півдні.

За геологічними умовами територія характеризується моноклінальним за-
ляганням порід фундаменту й осадового чохла з регіональним схилом на пів-
денний захід. Кристалічний фундамент розкрито (за суміжними площами) на 
глибинах від 4 370 м (св. 1 Макіївська) до 3 670 м (св. 1 Ольгівська). Породи 
представлено гранітогнейсами сірого та темно-рожевого кольорів. Розкрита 
товща докембрію сягає 330 м.

Осадовий чохол складено кам’яновугільними відкладами, які перекри-
ті чохлом мезокайнозойських утворень. Кам’яновугільні відклади трансгре-
сивно залягають на розмитій поверхні девону та кристалічного фундаменту.

Товщина осадового чохла сягає 3,5-6,5 км.
Геологічну зйомку та структурно-пошукове буріння на території розпочали 

у 1948 році. За результатами проведених робіт розроблено геологічну модель 
району та побудовано геологічні розрізи та структурні карти щодо відкладів 
палеогену, поверхні крейди та маркувальних горизонтів Р-1 та М-5. Виявле-
но Краснопопівське, Кабанівське, Невське, Макіївське, Карпівське та Тернів-
ське підняття та Медвежанський структурний виступ. За даними геофізичних 
досліджень у 1975 році підготовлено структурну основу для глибинного гео-
логічного картування. З метою вивчення геохімічної спеціалізації порід і стра-
тиграфічних комплексів проводили геохімічну зйомку. Вивчено й оконтурено 
великі антиклінальні підняття: Краснооскольське, Кам’янсько-Дробишівсько-
Торське, Тернівське та Комишуваське. Установлено, що ці підняття ускладне-
ні згортками більш високого порядку та чисельними розривними порушен-
нями. Виявлено чітке занурення палеозойських крил Торсько-Дробишівсько-
го підняття і менш чітке Тернівського. Тернівське підняття за відбивальними 
горизонтами карбону картується у вигляді невеликої куполоподібної згортки 
амплітудою 100 м.

У результаті виконаних досліджень уточнено тектонічну будову Тернівської 
площі та визначено перспективні на вуглеводні об’єкти для розміщення де-
талізаційних сейсмічних робіт. Це Східно-Карпівська, Північно-Зеленодолин-
ська, Зеленодолинська, Кіровська і Тернівська морфоаномалії.

Перспективи нафтогазоносності площі пов’язані з розповсюдженням на-
фтогазоносних відкладів московського та башкирського ярусів середнього 
карбону. У башкирському ярусі середнього карбону нафтогазоносними є го-
ризонти Б-12, Б-11, Б-1. Відклади представлені чергуванням глинистих порід 
і пісковиків із карбонатними та вуглистими породами. У московському ярусі 
перспективи пов’язані з горизонтами М-7, М-6, М-4, М-3. Вони представле-
ні рідкими прошарками карбонатів (верхня частина розрізу) та теригенними 
породами: аргілітами, алевролітами та пісковиками. Пісковики продуктивних 

горизонтів мають високі ємнісно-фільтраційні показники, товщина піщаних 
пластів змінюється від кількох метрів до 35 – 40 м.

Очікуваний тип пасток вуглеводнів — пластовий, тектонічно-екранований 
згідними та незгідними скидами.

Протягом 2004—2005 рр. Придніпровською ГРЕ на площі були проведені 
сейсморозвідувальні роботи. 

Крім того, виконані сейсморозвідувальні роботи в обсязі 100 км.
Згідно з проектом у 2006 р. на площі було розпочато буріння параме-

тричної свердловини № 677. Проектна та фактична глибина свердловини —  
4 500 м, фактичний горизонт – С1s2.

Протягом 2006—2007 рр. на Тернівсько-Медвежанській структурі Придні-
провською ГРЕ було проведено сейсморозвідувальні роботи. 

Після проведення аналізу результатів буріння та сейсморозвідки у 2008—
2009 рр. було складено «Проект пошуково-розвідувального буріння на від-
клади середнього карбону Тернівської площі». 

З метою деталізації геологічної будови в 2012 р. були проведені сейсмо-
розвідувальні роботи методом 2D.

Охорона надр і навколишнього середовища, а також забезпечення еколо-
гічної безпеки на всіх етапах промислового освоєння родовища є одними з 
основних принципів ПАТ «Укргазвидобування» під час розробки родовищ. 

Заходи з охорони навколишнього середовища у процесі проведення екс-
плуатації родовища повинні бути спрямовані на запобігання забрудненню по-
верхні землі, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря нафтопро-
дуктами, промисловими стічними водами, хімреагентами, а також раціональ-
не використання земель і прісних вод.

З метою недопущення негативних екологічних наслідків під час видобу-
вання вуглеводнів будуть застосовані сучасні інноваційні екологічно надійні 
технології, які можуть бути залучені під час видобування вуглеводнів з метою 
підвищення коефіцієнта їхнього вилучення з продуктивних горизонтів родо-
вища, що включають методи дії на пласт і на свердловину.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно з за-
конодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтер-
нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-
гічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, 
згідно з чинним законодавством, з метою забезпечення раціонального вико-
ристання природних ресурсів, а також вжиття охоронних відновлюваних, за-
хисних і компенсаційних заходів.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають: 
Клімат і мікроклімат: процес — геологічне вивчення, в тому числі дослід-

но-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням нафти, газу 
(промислова розробка родовища; газ природний, конденсат, нафта, супутні 
компоненти — корисні копалини загальнодержавного значення) Тернівської 
площі. Пошук і розвідка покладів вуглеводнів, у разі введення в ДПР родови-
ща — дослідно-промислова розробка, геолого-економічна оцінка та затвер-
дження запасів ДКЗ України, промислова розробка не є діяльністю, яка спри-
чиняє значні виділення тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і ін-
ших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат приле-
глої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних заходів, 
очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за ви-
киди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому вира-
зі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди в атмосферне повітря 
окремих забруднювальних речовин стаціонарними джерелами забруднення 
(п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: гідрографічна мережа родовища приурочена до річок 
Жеребець, Нітріус (передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режиму 
обмежень ПЗС); за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуванням 
вжиття передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів 
— вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших 
властивостей ґрунтів). Можливим джерелом забруднення можуть стати сто-
ки поверхневих вод, забруднення паливно-мастильними матеріалами, техніч-
ними рідинами, а також забруднення відходами. Мінімізація ризиків досяга-
ється шляхом ефективного управління діяльністю та безпечного поводження 
із небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: у межах ділянки надр знаходиться ландшаф-
тний заказник «Ямполовський», Товариство дотримуватиметься вимог чин-
ного законодавства України (передбачено дотримання вимог і обмежень від-
повідно до Закону України «Про об’єкти природно-заповідного фонду Укра-
їни»).

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

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

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

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

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

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій 
кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього 
утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм і актів).

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

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля  (у тому числі наявність значного негативного транскордонного впли-
ву на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного нега-
тивного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповідно до вимог ст. 
6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 
2017 року.

Зокрема, планують провести дослідження щодо впливу на повітря, ґрунт, по-
верхневі та ґрунтові води, флору та фауну району, а також здійснити розрахун-
ки акустичного впливу. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-
мадськості: оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: підго-
товку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення 
громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим орга-
ном звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку на-
дає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим 
органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує ре-
зультати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з 
оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

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

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід зазначити унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього пові-
домлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду зауважень і про-
позицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості їх буде  внесе-
но до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту госпо-
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отримання). Особи, що 
надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвідчують згоду на оброб-
ку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію 
про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до законо-
давства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеціаль-
ний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому 
числі дослідно-промислова розробка родовища, з подальшим видобуванням 
нафти та газу (промислова розробка родовища) Тернівської площі, що видає 
Держгеонадра України. 

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

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

впливу на довкілля Мінприроди України.

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

У зв’язку з чим в підготовче судове засідання викликається Уржумова Наталія Валеріївна, 21.02.1972 р.н., обвину-
вачена у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 25 трав-
ня 2018 року о 09.30 год. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шуто-
ва, 1, каб. 4, під головуванням судді Криворот О. О.

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

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09  годині 00  
хвилин 25 травня 2018 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, як обвинува-
ченого  Долгополова Андрія Миколайовича, 15 лютого 1959 року народження, в рамках кримінального проваджен-
ня № 42015010000000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2015 року, за ознака-
ми вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Є. О. Мартинов

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/4979/2016-к стосовно Ткаченко Ва-
лентини Григорівни, 13.12.1949 року народження, 
обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Украї-
ни. Обвинувачена Ткаченко Валентина Григорівна за-
реєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Сільгоспінститут, буд. 27, кв. 118.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Ткаченко Валентину Григорівну у підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 24 травня 2018 
року о 16.00 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8736/2016-к стосовно Сурженка Ми-
хайла Вікторовича, 29.08.1964 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Сурженко Михайло Вікторович зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв. 50-річ-
чя Жовтня, б. 26, кв. 10.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Сурженка Михайла Вікторовича у підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 23 травня 2018 
року о 09.30 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі головуючого судді Половинки В. О., суддів 
Попової О. М., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні спеціального судового 

провадження
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/4975/2016-к стосовно Сороковен-
ка Руслана Вікторовича, 06/02/1980 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинуваче-
ний Сороковенко Руслан Вікторович зареєстрований 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Со-
вєтська, б. 4, кв. 83.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Сороковенка Руслана Вікторовича у підготовче судо-
ве засідання, яке розглядається в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 24 трав-
ня 2018 року о 15.30 годині в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області, що 
розташований за адресою: Луганська область, м. 
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі головуючого судді Половинки В. О., суддів 
Осіпенко Л. М., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8734/2016-к стосовно Мануйлова Єв-
гена Володимировича, 05.01.1967 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачений Мануйлов Євген Володимиро-
вич зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, 1-й мікрорайон, б. 4, кв. 1.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Мануйлова Євгена Володимировича у підготовче су-
дове засідання, яке розглядається в порядку спеці-
ального судового провадження та відбудеться 24 
травня 2018 року о 16.30 годині в залі судових засі-
дань Сватівського районного суду Луганської облас-
ті, що розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі головуючого судді Половинки В. О., суддів 
Попової О. М., Осіпенко Л. М.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +23  +28
Житомирська +10  +15 +20  +25
Чернігівська +10  +15 +22  +27
Сумська +10  +15 +23  +28
Закарпатська +7  +12 +15  +20
Рівненська +7  +12 +15  +20
Львівська +7  +12 +15  +20
Івано-Франківська +7  +12 +15  +20
Волинська +7  +12 +15  +20
Хмельницька +7  +12 +15  +20
Чернівецька +7  +12 +15  +20
Тернопільська +7  +12 +15  +20
Вінницька +10  +15 +20  +25

Oбласть Нiч День

Черкаська +10  +15 +22  +27
Кіровоградська +10  +15 +23  +28
Полтавська +10  +15 +23  +28
Дніпропетровська +10  +15 +23  +28
Одеська +10  +15 +21  +26
Миколаївська +10  +15 +23  +28
Херсонська +10  +15 +23  +28
Запорізька +10  +15 +23  +28
Харківська +10  +15 +23  +28
Донецька +10  +15 +23  +28
Луганська +10  +15 +23  +28
Крим +10  +15 +21  +26
Київ +12  +14 +24  +26

Укргiдрометцентр
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ВДЕНЬ
ВНОЧІ

23..28
10..15

23..28
10..15

23..28
10..15

23..28
10..15

15..20
7..12

температура
ПІВНІЧ

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР СХІД

ЗАХІД

напрям 
вітру

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ сніг

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Доне-
цької області знаходиться кримінальне провадження № 766/5095/17 
за обвинуваченням Шестакова Костянтина Вікторовича, 24 січня 
1976 року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає як обвинуваченого Шестакова Костянтина Вікторо-
вича у судове засідання на 04 червня 2018 року о 14 годині 50 хви-
лин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

Золота картопля на срібному тлі 
Оксана КРАМАРЧУК 

для «Урядового кур’єра» 

З ІРОНІЄЮ. Національний 
банк України випустив срібну 
колекційну монету, яка при-
свячена копанню картоплі. 
Номінал монети — 10 грн, ти-
раж — 4 тисячі штук. Запус-
тити монету в обіг в НБУ пла-
нують 22 травня 2018 року. 
Про це повідомляють на сай-
ті Нацбанку.

Монета присвячена роз-
криттю у художньо-образ-

ній манері іронічного образу 
українського архетипу. «Адже 
загальновідомо, що серед 

споконвічних цінностей укра-
їнців — земля-годувальниця. 
Потяг і любов до неї, а також 

робота на ній тисячоліттями 
об’єднують чоловіка і жінку, 
що символізують дві фігури у 
формі серця», — пояснюється 
у повідомленні НБУ.

На аверсі монети зображе-
но дерево життя з дзеркаль-
ною верхівкою на тлі поля і по-
золочену картоплю так само на 
дзеркальному тлі. Унизу — Ма-
лий Державний герб України та 
рік карбування монети. На ре-
версі монети — зображення чо-
ловіка і жінки, які зігнули спини 
над копанням картоплі.

До відпочинку готові і діти, і дорослі
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПЕРСПЕКТИВА. Літо, яко-
го завжди з нетерпінням 
очіку ють дітлахи, має стати ці-
кавим, змістовним і захопли-
вим для понад 12 тисяч хлоп-
чиків і дівчаток міста Суми. 
Про це завчасно потурбува-
лися у Сумсь кій міській раді, 
яка нещодавно ухвалила від-
повідне рішення. 

Передбачається, що вліт-
ку працюватимуть загалом 

65 таборів, із яких 32 — при-
шкільних, 24 — профіль-
них із денним перебуван-
ням, 3 — праці і відпочинку 
та 6 приміських. На відпочи-
нок дітлахів у міському бю-
джеті передбачено понад 9 
мільйонів гривень. Як і в по-
передні роки, путівки для ді-
тей пільгових категорій міс-
то оплачує повністю. До них 
належать діти-сироти і діти, 
позбавлені батьківської опі-
ки, учасників АТО, в тому 
числі загиблих, інваліди, пе-

реселенці, талановиті й об-
даровані тощо.

До старту літньої оздоров-
чої кампанії готуються і в ди-
тячому центрі «Чайка» Сум-
ського машинобудівного 
НВО, розташованому в ма-
льовничих околицях Сум. За 
словами його директора Во-
лодимира Панченка, цього 
року всі три зміни об’єднані 
єдиним сюжетом, який пе-
редбачає ознайомлення юних 
гостей з минулим, сучасним і 
майбутнім України. Для цьо-

го вони навіть здійснять ман-
дрівки в часі. 

У таборі чекають гостей ві-
ком від 6 до 15 років. До ди-
тячого центру «Чайка» запро-
шують не тільки дітлахів сум-
ських машинобудівників, які 
традиційно відпочивають у 
закладі на пільгових умовах, 
а й інших містян. За літній се-
зон «Чайка», що входить до 
трійки кращих оздоровчих ди-
тячих центрів в Україні, пла-
нує прийняти у себе майже 
1200 юних відпочивальників.

У мандри 
Закарпаттям — 
під перестук коліс

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр» 

СТАРТ СЕЗОНУ. Ужгородська дитяча залізниця та Боржав-
ська вузькоколійка входять до переліку найпопулярніших ту-
ристичних атракцій Закарпаття. І обидві мають солідну історію: 
вік першої перевищив сім десятиліть, другої — ціле століття, їх 
сміливо можна вважати технічним артефактом. 

Нещодавно обидві відкрили туристичний сезон. Боржавська 
вузькоколійка, яку місцеві доброзичливо називають «Куш-
ницька Анця», відкрила літній туристичний сезон, стартував-
ши з міста Виноградів. Звідси у рамках традиційного фести-
валю «Угочанська лоза» відбуватимуться екскурсії за марш-
рутом «Винний шлях Боржавською вузькоколійкою». Дорогою 
до кінцевого пункту — села Шаланки на зупинках мандрівни-
ків розважають троїсті музики та фольклорні колективи Вино-
градівського й Іршавського районів. Проходять дегустації на-
поїв і харчових продуктів, виготовлених місцевими винороба-
ми та фермерами.

В Ужгороді до першого рейсу готували рухомий склад дитя-
чої залізниці — тепловоз і кілька вагонів — школярі, які осво-
юють ази залізничної майстерності. З нагоди відкриття першо-
го рейсу вони одягли нову форму, яку отримали у подарунок 
від голови облдержадміністрації Закарпаття Геннадія Москаля. 

Торік роботу цієї залізниці, яка пролягла вздовж ріки Уж на 
відстань одного кілометра, відновлено після тривалого про-
стою. На ній практикуються, готуючись до роботи на «дорос-
лих» маршрутах, члени гуртка юних залізничників.

Британський художник 
подарував Харкову 3D-мурал

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

КРОЛИК ДЛЯ НАСТРО Ю. 
Відомий стріт-арт художник із 
Великої Британії FANA KA PAN, 
якого у межах фестивалю 
«Мурал-фест 2018» харків’яни 
запросили намалювати кар-
тину на стіні будинку в центрі 
міста, створив об’ємний мурал 
у вигляді кролика, якого фо-
кусник дістає з капелюха.

«В інших країнах я малю-
вав краба, акулу, кита. Зобра-

ження часто мають соціальний 
підтекст. Наприклад, кит був 
намальований на знак про-
тесту проти полювання на цих 
ссавців. А малюнок кролика — 
просто для гарного настрою, 
адже це відомий у світі образ 
магії, який може змусити лю-
дину усміхнутися», — пояс-
нив свій творчий задум худож-
ник. За його словами, коли він 
працював над муралом, чима-
ло перехожих зупинялися, фо-
тографувалися і просто маха-
ли йому рукою. «Приємно, що 

я старався не даремно, бо лю-
дям це подобається», — за-
значив художник, який уже на-
малював близько 50 муралів 
у багатьох європейських краї-
нах, а також в Австралії, США, 
Казахстані, Гонконгу, Китаї.

На роботу у нього пішло три 
з половиною дні, 50 балончи-
ків аерозольної і 10 літрів во-
доемульсійної фарби.

FANAKAPAN — один із піо-
нерів стилю balloon letters, тоб-
то коли зображення малюється 
у вигляді надутої кулі тіє ї чи ін-

шої форми. Використання цієї 
техніки дає можливість досягти 
в картині реального 3D-ефекту. 
«Це дуже добре, що худож-
ники, які приїжджають до нас 
на фестиваль, мають власний 
упізнаваний стиль, в якому во-
ни максимально розкрива-
ються. Ми завжди готові нада-
ти майданчик майстрам своє ї 
справи, щоб іще більше ціка-
вих муралів з’являлося на вули-
цях Харкова», — розповів тех-
нічний директор творчої групи 
Kailas-V Андрій Пальваль.

Вухасте диво і справді викликає усмішку в кожного перехожого…


