
 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 22 серпня 2019 року
USD 2520.4427 EUR 2798.6996 RUB 3.8037 / AU 377978.19 AG 4289.79 PT 213481.50 PD 376302.10

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

СОЦОПИТУВАННЯ  
Українці дедалі більше почуваються українцями

ОБЕРЕГИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Виставка історичних і бойових знамен  
проходить у Центрі культури і мистецтв СБУ

ДУМКА НАРОДУ
Що зміцнило нашу Незалежність із часу  
Революції гідності і що потрібно зробити  
для розвитку країни
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З Днем Незалежності, Україно!
ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

Історія волонтерки доводить, що можна 
залишатися патріотом, навіть покинувши  
рідний дім

Хорошого воїна Бог береже

РІК ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Голова ОТГ Наталія Катрюк довела, що місцеві 
податки можуть працювати на людей

ФОТОРЕПОРТАЖ
Квіткові історії про 14 чемпіонів

ЕКСКЛЮЗИВ
Інтерв’ю з мандрівником і тревел-блогером 
Артемієм Суріним

РЕПОРТАЖ
Пам’ятати, щоб не повторити: експозиція  
про тоталітаризм
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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

ТДВ «СК «Ю.Ес. Ай.» повідомляє про втрату бланків суво-
рої звітності полісів ОСЦПВВНТЗ  в кількості 50 (п’ятдесят) шт.  
Вважати недійсними такі номери бланків:

АМ3421591 АО0305254
АМ3421593–АМ3421594 АО0310575
АМ3620810 АО0317856
АМ4011158 АО0337836-АО0337837
АМ4015334 АО0401193
АМ4443798 АО0401218-АО0401219
АМ4450771-АМ4450772 АО0416802
АМ4450778 АО0416818
АМ4450798 АО0416835
АМ4554165 АО0668303
АМ4561931 АО0668330
АМ4561962 АО0682312
АМ4739776 АО0682314-АО0682315
АМ5004295 АО0686211
АМ5203553 АО0686221
АМ8050739 АО0686223
АМ8050923 АО0686240
АМ8063561 АО1294206-АО1294207
АМ8070140 АО1294218
АМ8082993
АМ8363492
АМ8384630
АМ8405475
АМ8421225
АМ8421227

 Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє

1. ТОВ «ВП «УКРЛІСПРОМ», ідент. код 35711658, що за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/

doccatalog/document?id=82589&schema=lug розміщено рішення у справі № 29.

2. ТОВ «ВАГЕР», ідент. код 21756498, що за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/

document?id=83389&schema=lug розміщено рішення у справі № 10.

3. ДП «ЛУГАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ» ПАТ «ЛУГАНСЬКХОЛОД», ідент. код 24846227, що за 

посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=83409&schema=lug розміщено 

рішення у справі № 11.

4. ТОВ «ТОРІ-БУД», ідент. код 21756498, що за посиланням http://www.amc.gov.ua/amku/

doccatalog/document?id=84132&schema=lug розміщено рішення у справі № 4. 

ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» 

повідомляє 

про визнання недійсною з 16.08.2019 р. 

печатки Одеського відділення № 89 

Товариства з відтиском *м. Київ * Україна * 

Товариство з обмеженою відповідальністю* 

«Споживчий центр» * ідентифікаційний 

код 37356833* Відділення № 89 код 38728313 

№ 2 * у зв’язку з її втратою.

Адміністративна колегія Київського облас-
ного тервідділення АМКУ прийняла рішення від 
08.08.2019 № 60/44-р/к у справі № З/60/З-рп/к.19 
про порушення ТОВ «Альткорн» (40538552), пе-
редбачене п. 13 ст. 50 ЗУ «Про захист еконо-
мічної конкуренції». Зазначеним рішенням на 
ТОВ «Альткорн» накладено штраф у розмі-
рі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень. З де-
тальним текстом рішення можна ознайомитись  
на офіційному веб-сайті АМКУ за посиланням 
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Інформація для абонентів 
ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

(код ЄДРПОУ — 19199961)

З 1 вересня 2019 року змінюються окремі тари-
фи на послугу доступу до Інтернету та телефо-
нію для існуючих абонентів  — фізичних осіб.

Детальна інформація — в Особистому 
кабінеті абонента або за телефоном 

(044) 507 00 00 або 177 
(з телефонних ліній Vega).

Корольовський районний суд м. Житоми-
ра викликає Бабуцідзе Марину Георгіївну, 
29.05.1987 р.н., як обвинувачену у кримінально-
му провадженні № 296/4759/18 1-кп/296/254/19 
у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуван-
ням судді Шимон Л. С. в судове засідання, що 
відбудеться 04.09.2019 року о 14  год. 30 хв., 
30.09.2019 р. о 10 год. 30 хв. та 21.10.2019 р. о 
09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний, 1, зал № 5-к.

Явка обвинуваченої в судове засідання 
обов’язкова.

Суддя Л. С. Шимон

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  
Галахов Віталій Іванович, 20.10.1966 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 

135 КПК України, Вам необхідно з’явитися  30 серпня 2019 року об 11 год. 00 хв. до Управ-
ління процесуального керівництва досудовими розслідуваннями кримінальних правопору-
шень, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України, за 
адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки, 26а, каб. 711, для проведення процесуальних дій за Ва-
шою участю як підозрюваного  у кримінальному провадженні № 42014000000000980 за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 

Копил Іван Олександрович, 12.06.1979 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися  30 серпня 2019 року об 11 год. 30 хв. до Управ-
ління процесуального керівництва досудовими розслідуваннями кримінальних правопору-
шень, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України, за 
адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки, 26а, каб. 711, для проведення процесуальних дій за Ва-
шою участю як підозрюваного  у кримінальному провадженні № 42014000000000980 за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ходикіна Дмитра Станісла-
вовича, 19.05.1983 року наро-
дження, запрошуємо до Третьої 
дніпровської державної нотарі-
альної контори (м. Дніпро, вул. 
Робоча, 22а) щодо спадщини 
Ходикіна Віталія Олександро-
вича, померлого 16 січня 2019 
року.

 Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного ко-
мітету України повідомляє

1. ТОВ «УКРАВТОМІСТ»,  ідент. код 36323410, що за посиланням 
http://www.amc.gov.ua/amku/control/lug/uk/publish/article/84875 розмі-
щено вимогу про надання інформації.

2. ТОВ «СТАТУС ЕНЕРДЖИ», ідент. код 38188057, що за посиланням 
http://www.amc.gov.ua/amku/control/lug/uk/publish/article/84889 розмі-
щено вимогу про надання інформації.

3. ТОВ «АРМБУДСЕРВІС», ідент. код 38619967, що за посиланням 
http://www.amc.gov.ua/amku/control/lug/uk/publish/article/84903 розмі-
щено вимогу про надання інформації.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Ніконорова Наталія Юріївна, 28.09.1984 року народження, відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися   
30 серпня 2019 року о 10 год. 00 хв. до Управління процесуального ке-
рівництва досудовими розслідуваннями кримінальних правопорушень, 
вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокурату-
ри України за адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки, 26а, каб. 711, для 
проведення процесуальних дій за Вашою участю як підозрюваної  у 
кримінальному провадженні № 42014000000000980 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК  

Морозова Дар’я Василівна, 27.02.1989 року народження, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися  
30 серпня 2019 року о 10 год. 30 хв. до Управління процесуального ке-
рівництва досудовими розслідуваннями кримінальних правопорушень, 
вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокурату-
ри України за адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки, 26а, каб. 711, для 
проведення процесуальних дій за Вашою участю як підозрюваної  у 
кримінальному провадженні № 42014000000000980 за ознаками кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

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

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

Номер лота: GL2N711019; GL2N711049-GL2N711050
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

12.09.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/118-delta/44139-asset-sell-
id-212938, 44180-asset-sell-id-213533

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

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

Номер лота: GL3N07412-GL3N07528 (105 лотів);
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

08.10.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/44137-asset-sell-id-212812

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

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

Номер лота: GL3N07994-GL3N08085 (87 лотів)
Короткий опис активів (майна) в лоті: Кредити
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

12.09.2019

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/44162-asset-sell-id-213384

Царичанська державна нотаріальна контора Дніпропетровської області сповіщає, що відкрита спадкова 

справа після померлого 13.02.2012 року Шумейка Миколи Федоровича. Спадкоємцям прохання звертати-

ся до нотаріальної контори за адресою: 51000, Дніпропетровська обл., Царичанський район, смт Царичанка, 

вул. 14-ї Гвардійської дивізії, 15, тел. 0569031468.

Адмінколегія Київського обласного ТВ АМКУ прийняла рішення від 02.04.2019 №60/11-р/к у справі 
№107/60/49-рп/к.18 про вчинення ТОВ «МААС ТРЕЙД» (24079957) та ТОВ «ВАЙТС КЕЙН» (33694710) пору-
шення, яке передбачене п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції». Рішенням на-
кладені штрафи: ТОВ «МААС ТРЕЙД» — 680 тис. грн, ТОВ «ВАЙТС КЕЙН» — 680 тис. грн.

З текстом рішення можна ознайомитись на офіційному вебсайті АМКУ за посиланням http://www.amc.
gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Комісії при Президентові України  
у питаннях помилування

1. На зміну Указу Президента України від 6 грудня 1999 року № 1532 «Про 
Комісію при Президентові України у питаннях помилування» (з наступними змі-
нами) затвердити новий персональний склад Комісії при Президентові України 
у питаннях помилування (додається).

2. Внести до Положення про порядок здійснення помилування, затвердже-
ного Указом Президента України від 21 квітня 2015 року № 223 (зі змінами, вне-
сеними Указом від 14 травня 2016 року № 211), такі зміни:

1) в абзацах першому і третьому пункту 6 та пункті 16 слова «Адміністра-
ція Президента України» в усіх відмінках замінити словами «Офіс Президента 
України» у відповідному відмінку;

2) в абзаці першому пункту 7 слова «Департамент з питань помилування Ад-
міністрації Президента України (далі — Департамент)» замінити словами «Де-
партамент з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу 
Президента України (далі — Департамент)»;

3) абзац другий пункту 8 викласти у такій редакції:
«Комісія утворюється Президентом України у складі голови, двох заступни-

ків голови, секретаря та інших членів Комісії. Одним із заступників голови Ко-
місії є за посадою заступник Керівника Департаменту — керівник управління 
з питань помилування. Обов’язки секретаря Комісії виконує один із членів Ко-
місії»;

4) у пункті 15:
абзац другий викласти в такій редакції:
«щодо осіб, які відбувають покарання в установах чи органах виконання по-

карань, а також щодо осіб (громадян іноземної держави), засуджених судами 

України до позбавлення волі, які передані для відбування покарання в держа-
вах, громадянами яких вони є, — Міністерству юстиції України»;

абзац шостий виключити.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 1 груд-

ня 2018 року № 400 «Про новий склад Комісії при Президентові України у пи-
таннях помилування».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
21 серпня 2019 року
№615/2019

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 21 серпня 2019 року № 615/2019

СКЛАД 
Комісії при Президентові України у питаннях помилування

ДНІПРОВ Олексій Сергійович — Керівник Апарату Офісу Президента Украї-
ни, голова Комісії

ПАВЛІЧЕНКО Олександр Миколайович — виконавчий директор Української 
Гельсінської спілки з прав людини, заступник голови Комісії (за згодою)

ПУХОВЕЦЬ Іван Миколайович — заступник Керівника Департаменту з питань 
громадянства, помилування, державних нагород — керівник управління з пи-
тань помилування Офісу Президента України, заступник голови Комісії

БЄЛОУСОВ Юрій Леонідович — виконавчий директор громадської організа-
ції «Експертний центр з прав людини» (за згодою)

КРИКУШЕНКО Олександр Георгійович — начальник Адміністрації Державної 
кримінально-виконавчої служби України

ЛІЩИНА Іван Юрійович — заступник Міністра юстиції України — Уповнова-
жений у справах Європейського суду з прав людини

МАРЧЕНКО Олександр Петрович — головний консультант управління з пи-
тань помилування Департаменту з питань громадянства, помилування, держав-
них нагород Офісу Президента України, секретар Комісії

СУХОРУКОВ Андрій Олександрович — голова правління Міжнародної гро-
мадської організації «Міжнародне товариство прав людини — Українська Сек-
ція» (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А. БОГДАН

ВИТЯГ ІЗ ПОСТАНОВИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ
від 22 серпня 2019 року № 1891

«Про визнання Лисюка А. О.  
таким, який не набув депутатського мандата,  

та визнання обраною народним депутатом України  
на позачергових виборах народних депутатів України  

21 липня 2019 року Хоменко О. В.»
2. Визнати обраною народним депутатом України на по-

зачергових виборах народних депутатів України 21 липня 
2019 року в загальнодержавному багатомандатному ви-
борчому окрузі:

Хоменко Олена Вікторівна, 1975 року народження, осві-
та вища, директор з управління та розвитку цифрових 
продуктів, ТОВ «Квартал 95», проживає в місті Києві, член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», включена до ви-
борчого списку під № 129.

ЦВК ІНФОРМУЄ
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

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

вища (північна частина) згідно зі спеціальним дозволом № 5010 від 
03.09.2009 року. Метод розробки родовища — на виснаження, режим 
— газовий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ 
природний, нафта, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бу-
тани — корисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ді-
лянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Полта-
вагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копа-
лин Скоробагатьківського родовища (північна частина) обліковують 
на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи 
дозвільного характеру, розробку родовища здійснюють відповідно до 
Правил розробки родовищ. Під час розробки родовища  передбачено 
пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здій-
снюватиметься верстатом з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Скоробагатьківського родовища (північна частина) обліковують на 
Державному балансі корисних копалин України; наявні документи до-
звільного характеру, розробку родовища здійснюють відповідно до 
Правил розробки родовищ. Під час розробки родовища передбачено 
пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин мо-
же здійснюватися верстатом з електричним приводом, але у зв’язку зі 
значною віддаленістю від електромережі, необхідної потужності, вико-
ристання верстата із електричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Скоробагатьківське родовище знаходиться в межах Лохвицького 
району Полтавської області. Найближчими населеними пунктами є се-
лище Червонозаводське та села Брисі, Скоробагатьки.

Площа робіт знаходиться на лівобережжі р. Дніпро. Ландшафт ра-
йону лісостеповий. З північного сходу Скоробагатьківського підняття 
тече р. Сула.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 14,38 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

Скоробагатьківське родовище відкрите параметричною свердлови-
ною 380, в якій у 1984 р. під час випробування отримано промислові 
припливи нафти та газу.

Станом на 01.08.2019 р. експлуатаційний фонд свердловин 15 (з 
яких діючий фонд складають 5 одиниць), 1 спостережна, 2 в оренді, 
3 ліквідовані.

Системою облаштування Скоробагатьківського родовища перед-
бачено збирання природного газу від свердловин на власну установ-
ку комплексної підготовки газу (УКПГ). Територіально Скоробагать-
ківська УКПГ розташована в Лохвицькому районі Полтавської області.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсацій-
них заходів.

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

яка супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що 
мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть впли-
нути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних 
заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений 
у грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди 
(п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призве-
де до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: у межах родовища території та об’єкти 
природо-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків 
щодо порушення природного рослинного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення 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 в зоні впливу 
об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами 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 зако-
нодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»):  планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відпо-
відно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, ат-

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середови-
ще, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведен-
ня, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на 
довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) 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 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та  
мож ли вості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії 
обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на ста-
дії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарю-
вання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати 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 ре-
єстрації та розгляду  зауважень і пропозицій. У разі отримання заува-
жень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (про-
тягом 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 підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень 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 законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде спеціальний дозвіл № 5010 від 03.09.2009 ро-
ку на користування надрами, з метою продовження видобування вуг-
леводнів Cкоробагатьківського родовища (північна частина), що видає 
Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних ресурсів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

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

ща згідно зі спеціальним дозволом № 5404 від 31.10.2011 ро-
ку. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газо-
вий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ при-
родний, нафта, газ газових шапок, газ, розчинений у нафті, конден-
сат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани — корисні копали-
ни загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр здійснюва-
тиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Полтавагазвидобування»  
АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Байрацького родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів 
вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з ди-
зельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Байрацького родовища обліковують на Державному балансі корисних 
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покла-
дів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з 
електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від елек-
тромережі необхідної потужності використання верстата із електрич-
ним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Байрацьке родовище розташовано на території Диканського району 
Полтавської області, за 25 км на північний захід від м. Полтава.

Найближчі населені пункти: смт Диканька, с. Байрак та с. Андріївка.
У орографічному відношенні район приурочений до верхів’я р. Голт-

ва, лівого притоку р. Псьол, і є степовою рівниною. 
Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-

ща ділянки надр 21,14 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

Байрацьке родовище відкрито в 1992 р. пошуковою свердловиною 
2, в якій вперше отримано промисловий приплив газу під час випро-
бування горизонтів С-9, С-6-7, С-5. Байрацьке родовище вуглеводнів 
у тектонічному відношенні розташовано в привісьовій частині ДДз у 
межах Карлівської депресії. 

Станом на 01.01.2019 р. на родовищі експлуатаційний фонд сверд-
ловин складає 7 одиниць (з яких діючий фонд складають 3 одиниці, 
бездіючі — 3, очікує освоєння і підключення — 1). 4 свердловини лік-
відовано.

Системою облаштування Байрацького родовища передбачено зби-
рання природного газу від свердловин на власну установку комплек-
сної підготовки газу (УКПГ), яка належить до Солохівського ЦВНГК. 

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсацій-
них заходів.

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

яка супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що 
мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть впли-
нути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних 
заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений 
в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за вики-
ди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призве-
де до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти 
природо-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків 
щодо порушення природного рослинного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення 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 в зоні впливу 
об’єкта відсутні.
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оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

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

ща згідно зі спеціальним дозволом № 2427 від 05.04.2001 року. Ме-
тод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 
продукція — підготовлений до споживання газ природний, нафта, кон-
денсат, газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: гелій, етан, про-
пан, бутани — корисні копалини загальнодержавного значення. Робо-
ти на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Безлюдівського родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів 
вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з ди-
зельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Безлюдівського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розроб-
ку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покла-
дів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з 
електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від елек-
тромережі необхідної потужності використання верстата із електрич-
ним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Безлюдівське НГКР розташовано на території Харківського, Чугу-
ївського районів Харківської області України. Найближчий населений 
пункт п. Васищево — 1,5 км.

В орографічному відношенні район являє собою рівнину, посічену 
річною та байрачно-балочною сіткою. Основним гідрографічним еле-
ментом району є ріка Сіверський Донець.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 16,5 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

Безлюдівське родовище введено в досліднопромислову розробку в 
1994 р. свердловиною 612 з покладу горизонту С-4б.

Родовище розташовано в північній частині Дніпровсько-Доне-
цької западини і є північно-західним продовженням Леб’яжинсько-
Старопокровського валу. Станом на 01.08.2019 р. експлуатаційний 
фонд свердловин родовища нараховує 5 одиниць (з яких 3 в діючо-
му фонді, 2 в недіючому). 1 свердловина очікує ліквідації, 3 свердло-
вини ліквідовані.

Процес підготовки видобутої мінеральної сировини Безлюдівсько-
го родовища здійснюють на установці комплексної підготовки газу 
(УКПГ), до якої підключено свердловини родовища.

УКПГ Безлюдівського родовища знаходиться біля с. Васищеве Хар-
ківського району Харківської області. 

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсацій-
них заходів.

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

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що ма-
ють парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути 
на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних 
заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений 
в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за вики-
ди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призве-
де до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти 
природо-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків 
щодо порушення природного рослинного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення 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 в зоні впливу 
об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами 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 зако-
нодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповід-
но до вимога ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, ат-

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середови-
ще, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведен-
ня, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на 
довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) 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 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати 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 ре-
єстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання заува-
жень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (про-
тягом 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 підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень 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 законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде спеціальний дозвіл № 2427 від 05.04.2001 ро-
ку на користування надрами, з метою продовження видобування вуг-
леводнів Безлюдівського родовища, що видається Держгеонадрами 
України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних 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.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами 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 зако-
нодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відпо-
відно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, ат-

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середови-
ще, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведен-
ня, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на 
довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) 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 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати 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 ре-
єстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання заува-
жень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (про-
тягом 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 підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень 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 законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде спеціальний дозвіл № 5404 від 31.10.2011 року 
на користування надрами, з метою продовження видобування вугле-
воднів Байрацького родовища, що видається Держгеонадрами Укра-
їни. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних 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.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua18 

оголошення

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

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

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

ща згідно зі спеціальним дозволом № 5650 від 05.10.2012 року. Ме-
тод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце-
ва продукція — підготовлений до споживання газ природний, конден-
сат, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани — корисні копали-
ни загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр здійснюва-
тиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» 
АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Кобзівського родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів 
вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з ди-
зельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Кобзівського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розроб-
ку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покла-
дів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з 
електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від елек-
тромережі необхідної потужності використання верстата із електрич-
ним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Кобзівське газоконденсатне родовище в адміністративному відно-
шенні розташоване на територіях Красноградського та Кегичівського 
районів Харківської області. Найближчими населеними пунктами є ра-
йонні центри смт Кегичівка, смт Сахновщина та м. Красноград.

Однойменне підняття розташоване в межах центральної частини 
ДДз, приурочене до Кобзівсько-Мечебилівського антиклінального ва-
лу.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 212,27 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

Родовище відкрито в 2002 році пошуковою свердловиною № 10 і то-
ді ж внесено до Державного балансу України, а в 2003 році введене у 
дослідно-промислову розробку.

Кобзівське родовище розташоване в межах центральної частини 
Дніпровсько-Донецької западини. Станом на 01.08.2019 року загаль-
ний фонд свердловин нараховує 70 одиниць, експлуатаційний — 63, 
діючий — 50 одиниць, бездіючий — 13 одиниць , 2 спостережні, 4 очі-
кують ліквідації, 12 ліквідовані.

На Кобзівському родовищі діє три установки підготовки газу (УПГ). 
Територія УПГ № 1 знаходиться поблизу с. Олександрівка Кегичів-

ського р-ну Харківської області. Територія УПГ № 2 знаходиться по-
близу с. Ясна Поляна Красноградського р-ну Харківської області. Те-
риторія УПГ № 3 знаходиться поблизу с. Шкаврове Красноградського 
р-ну Харківської області.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсацій-
них заходів.

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

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що ма-
ють парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути 
на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних 
заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений 
в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за вики-
ди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призве-
де до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: родовище частково знаходиться на 
землях ботанічного заказника місцевого значення «Олександрій-
ський».

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків 
щодо порушення природного рослинного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення 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 в зоні впливу 
об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами 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 зако-
нодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відпо-
відно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, ат-

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середови-
ще, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведен-
ня, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на 
довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) 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 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати 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 ре-
єстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання заува-
жень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (про-
тягом 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 підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень 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 законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде спеціальний дозвіл № 5650 від 05.10.2012 року 
на користування надрами, з метою продовження видобування вугле-
воднів Кобзівського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних ресурсів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

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

вища згідно зі спеціальним дозволом № 2487 від 13.06.2001 ро-
ку. Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газо-
вий. Кінцева продукція — підготовлений до споживання газ при-
родний, конденсат, супутні компоненти: етан, пропан, бутани, ге-
лій — корисні копалини загальнодержавного значення. Робо-
ти на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія  
АТ «Укргазвидобування» ГПУ «Полтавагазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Краснокутського родовища обліковують на Державному балансі ко-
рисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, роз-
робку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. 
Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових по-
кладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом 
з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Краснокутського родовища обліковують на Державному балансі ко-
рисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, роз-
робку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. 
Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових по-
кладів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійснюватися верста-
том з електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від 
електромережі, необхідної потужності, використання верстата із елек-
тричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Краснокутське родовище знаходиться на території Коломацького, 
Краснокутського та Валківського районів Харківської області. Район-
ний центр Коломак розташований на відстані 6,5 км на південь від ро-
довища.

У географічному відношенні район родовища розташований на При-
дніпровській низовині на межиріччі Ворскли та Коломака. Рельєф те-
риторії рівнинний, слабкогорбистий, еродований. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 46,27 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

Краснокутське родовище відкрито в 1979 р. пошуковою свердлови-
ною 1, розробку розпочато в лютому 1990 р.

У тектонічному відношенні родовище приурочено до північної при-
бортової зони Дніпровсько-Донецької западини (ДДз). 

На Краснокутському родовищі пробурені 15 свердловин, з них: 3 в 
експлуатаційному фонді, 1 очікує ліквідації, 11 ліквідовані.

Попередня підготовка газу та конденсату, що видобувають з Крас-
нокутського родовища, відбувається на Кисівській установці попере-
дньої підготовки газу (УППГ). Газ після підготовки спрямовують на Сте-
пову УКПГ. Конденсат вивозять автоцистернами до Березівської УКПГ.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсацій-
них заходів.

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

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що ма-
ють парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути 
на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних 
заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений 
в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за вики-
ди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призве-
де до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти 
природно-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків 
щодо порушення природного рослинного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення 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 в зоні впливу 
об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних 
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ситуацій кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за 
мірою їхнього утворення у порядку відповідно до вимог чинних зако-
нодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відповід-
но до вимоги ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, ат-

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середови-
ще, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведен-
ня, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на 
довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) 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 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати 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 ре-
єстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання заува-
жень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (про-
тягом 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 підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень 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 законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде спеціальний дозвіл №2487 від 13.06.2001 ро-
ку на користування надрами з метою продовження видобування вугле-
воднів Краснокутського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних ресурсів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

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

вища згідно зі спеціальним дозволом № 1815 від 25.03.1999 року. Ме-
тод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце-
ва продукція — підготовлений до споживання газ природний, — ко-
рисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр 
здійснюватиме структурний підрозділ — філія АТ «Укргазвидобуван-
ня» ГПУ «Львівгазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Малогорожанського родовища обліковують на Державному балансі 
корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, 
розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родо-
вищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових 
покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верста-
том з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копа-
лин Малогорожанського родовища обліковують на Державному ба-
лансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного харак-
теру, розробку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки 
родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку 
нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійснюватися 
верстатом з електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддале-
ністю від електромережі, необхідної потужності, використання верста-
та із електричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Малогорожанське родовище знаходиться в Миколаївському та Го-
родоцькому районах Львівської області, на відстані 10 км від м. Мико-
лаїв. У межах родовища розташовані села: Мала Горожанка, Рубанів-
ка, Підлісся, Новосілки Опарські.

У геоморфологічному плані родовище розташоване в межах При-
дністровської низовини. Основною водною артерією є р. Дністер з ба-
гатьма притоками.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 8,1 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

Малогорожанську антиклінальну структуру виявлено сейсмічними 
дослідженнями ЗУГРЕ у 1950 році. У 1951 році на основі даних сейсмо-
розвідки на площі розпочали пошукові роботи. Свердловинами 5-МГ і 
30-МГ виявлено газові поклади в баден-верхньокрейдових відкладах. 
У 1970 році почато дослідно-промислову експлуатацію родовища.

Малогорожанське родовище розташоване в північно-східній части-
ні Косівсько-Угерської підзони, власне в межах Угерсько-Богородчан-
ського елементу. 

Промислова газонасиченість Малогорожанського родовища 
пов’язана з відкладами баден-верхньокрейдового та нижньосармат-
ського віку.

Станом на 01.08.2019 р. фонд діючих свердловин Малогорожан-
ського газового родовища складається із однієї свердловини.

Газ із свердловини подають на установку підготовки газу УКПГ-
Рубанівка. 

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсацій-
них заходів.

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

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що ма-
ють парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути 
на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних 
заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений 
в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за вики-
ди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призве-
де до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти 
природно-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків 
щодо порушення природного рослинного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення 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 в зоні впливу 
об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами 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 зако-
нодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відпо-
відно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, ат-

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середови-
ще, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведен-
ня, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на 
довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) 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 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можли-
вості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії об-
говорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати 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 ре-
єстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання заува-
жень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (про-
тягом 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 підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень 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 законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде спеціальний дозвіл № 1815 від 25.03.1999 ро-
ку на користування надрами з метою продовження видобування вугле-
воднів Малогорожанського родовища, що видає Держгеонадра Укра-
їни. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних ресурсів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

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

ща згідно зі спеціальним дозволом № 6009 від 17.12.2014 року. Ме-
тод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кін-
цева продукція — підготовлений до споживання газ природний, на-
фта, газ, розчинений у нафті, нафтовий бітум — корисні копали-
ни загальнодержавного значення. Роботи на ділянці надр здійсню-
ватиме структурний підрозділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування»  
АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Орховицького родовища обліковують на Державному балансі корисних  
копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розробку 
родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покла-
дів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватимуть верстатом з ди-
зельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Орховицького родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розроб-
ку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покла-
дів вуглеводнів. Буріння свердловин може здійснюватися верстатом з 
електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від елек-
тромережі, необхідної потужності, використання верстата із електрич-
ним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Орховицьке родовище розташовано на території Мостиського, Го-
родоцького і Самбірського районів Львівської області, поблизу насе-
лених пунктів Довгомостівська, Милятин, Путятичі.

Рельєф місцевості слабо розчленований. Через площу з заходу на 
схід проходить Чорноморсько-Балтійський вододіл.

У південній частині родовища протікає р. Вишня, що є притокою  
р. Сян. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 61,12 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

Орховицьке нафтогазове родовище відкрито у 1999 році пошуко-
вою свердловиною 3-Орх, де у відкладах горизонту НД-15 отримали 
приплив газу. У дослідно-промислову розробку родовище введено в 
2008 році.

Орховицьке родовище розташоване в північно-західній частині Зо-
внішньої зони Передкарпатського прогину. У геологічній будові родо-
вища беруть участь відклади мезозою та кайнозою. 

Станом на 01.08.2019 р. на родовищі в експлуатаційному фонді пе-
ребувають 17 свердловин (з яких 9 у діючому фонді). 3 свердлови-
ни знаходяться в спостережному фонді. 2 свердловини знаходяться в 
консервації, 4 свердловини ліквідовані.

Для підготовки газ зі свердловин Орховицького родовища надхо-
дить на установку підготовки газу (УПГ) (ГРС) — Нікловичі.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсацій-
них заходів.

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

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що ма-
ють парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути 
на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних 
заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений 
в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за вики-
ди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призве-
де до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти 
природо-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків 
щодо порушення природного рослинного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення 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 в зоні впливу 
об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами 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 зако-
нодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відпо-
відно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, ат-

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середови-
ще, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведен-
ня, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на 
довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) 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 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати 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 ре-
єстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання заува-
жень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (про-
тягом 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 підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень 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 законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде спеціальний дозвіл № 6009 від 17.12.2014  ро-
ку на користування надрами, з метою продовження видобування вуг-
леводнів Орховицького родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних ресурсів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

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

ща згідно зі спеціальним дозволом № 5177 від 01.07.2010 року. Ме-
тод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце-
ва продукція — газ природний — корисні копалини загальнодержав-
ного значення. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний під-
розділ — філія АТ «Укргазвидобування» ГПУ «Львівгазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Рубанівського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розроб-
ку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів 
вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з ди-
зельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Рубанівського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розроб-
ку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покла-
дів вуглеводнів. Буріння свердловин можуть здійснювати верстатом з 
електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від елек-
тромережі, необхідної потужності, використання верстата із електрич-
ним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Рубанівське родовище розташоване на території Миколаївського та 
Городоцького районів Львівської області України. Найближчими насе-
леними пунктами є села: Рубанівка, Колодруби, Тершаків. 

У орографічному відношенні родовище розташоване в Придністров-
ській низовині. Рельєф представлений слабо розчленованою рівни-
ною. Основною водною артерією є р. Дністер, яка тече з заходу на схід. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 20,7 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

Промислову газоносність Рубанівської площі встановлено в 1997 
році пошуковою свердловиною 10-Рб.

Промислова газоносність на родовищі пов’язана, в основному, з го-
ризонтами — ВД-13, НД-1, НД-6.

У геологічній будові району родовища беруть участь породи палео-
зойського, мезозойського та кайнозойського віку. 

Станом на 01.08.2019 р. на Рубанівському родовищі пробурено 18 
свердловин, з них в експлуатаційному фонді знаходиться шість (з яких 
3 у діючому фонді), 3 знаходяться в консервації, 4 спостережні. П’ять 
свердловин ліквідовано після буріння з геологічних причин.

Газ зі свердловин Рубанівського родовища надходить на установ-
ку комплексної підготовки газу (УКПГ) — Рубанівка. Потім подають до 
газопроводу — підключення ГРС Мала-Горожанка до системи магі-
стральних газопроводів УМГ «Львівтрансгаз».

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсацій-
них заходів.

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

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що ма-
ють парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути 
на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних 
заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений 
в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за вики-
ди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призве-
де до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти 
природно-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків 
щодо порушення природного рослинного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення 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 в зоні впливу 
об’єкта відсутні.
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами 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 зако-
нодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відпо-
відно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, ат-

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середови-
ще, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведен-
ня, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на 
довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) 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 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можли-
вості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії об-
говорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати 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 ре-
єстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання заува-
жень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (про-
тягом 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 підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень 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 законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде спеціальний дозвіл № 5177 від 01.07.2010 ро-
ку на користування надрами з метою продовження видобування вуг-
леводнів Рубанівського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних ресурсів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

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

згідно зі спеціальним дозволом № 5011 від 3.09.2009 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлений до споживання газ природний, нафта, конденсат, 
газ, розчинений у нафті, супутні компоненти: гелій, етан, пропан, бута-
ни — корисні копалини загальнодержавного значення. Роботи на ді-
лянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — філія АТ «Укргаз-
видобування» ГПУ «Шебелинкагазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Ульянівського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розроб-
ку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покла-
дів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватимуть верстатом з ди-
зельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Ульянівського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розроб-
ку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покла-
дів вуглеводнів. Буріння свердловин можуть здійснювати верстатом з 
електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від елек-
тромережі, необхідної потужності, використання верстата із електрич-
ним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Ульянівське родовище знаходиться в межах Магдалинівського та 
Новомосковського районів Дніпропетровської області, за 10 км на пів-
денний захід від м. Перещепино. 

У орогідрографічному відношенні площа робіт знаходиться між річ-
ками Орель і Кільчень. Рельєф місцевості — горбиста рівнина.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 20,93 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

Ульянівське родовище відкрито в 1999 р. 
Дослідно-промислову розробку газоконденсатних покладів родови-

ща розпочато у 2001 році, а видобуток нафти розпочався пізніше.
Ульянівське родовище знаходиться в південній прибортовій зоні 

південно-східної частини ДДз і входить до складу структур Зачепилів-
сько-Левенцівського валу. 

Станом на 01.08.2019 року експлуатаційний фонд свердловин родо-
вища складає 27 одиниць, у т. ч. — 25 діючих видобувних та 2 бездію-
чі. 4 свердловини ліквідовані після буріння.

Підготовка газу та конденсату до подальшого подання споживачам 
здійснюють на установці комплексної підготовки газу (УКПГ) за схе-
мою низькотемпературної сепарації (НТС). 

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсацій-
них заходів.

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

яка супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що 
мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть впли-
нути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних 
заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений 
в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за вики-
ди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призве-
де до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти 
природно-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків 
щодо порушення природного рослинного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення 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 в зоні впливу 
об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами 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 зако-
нодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відпо-
відно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, ат-

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середови-
ще, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведен-
ня, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на 
довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) 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 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості  
громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгля-
ду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати 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 ре-
єстрації та розгляду зауважень і пропозицій. У разі отримання заува-
жень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (про-
тягом 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 підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень 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 законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде спеціальний дозвіл № 5011 від 3.09.2009 ро-
ку на користування надрами з метою продовження видобування вуг-
леводнів Ульянівського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних ресурсів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

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

ща згідно зі спеціальним дозволом № 1779 від 16.03.1999 року. Ме-
тод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінце-
ва продукція — газ природний — корисні копалини загальнодержав-
ного значення. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний під-
розділ — філія АТ «Укргазвидобування» ГПУ «Львівгазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Чорногузького родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розроб-
ку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів 
вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з ди-
зельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Чорногузького родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розроб-
ку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покла-
дів вуглеводнів. Буріння свердловин можуть здійснювати верстатом з 
електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від елек-
тромережі, необхідної потужності, використання верстата із електрич-
ним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Чорногузьке газове родовище в адміністративному відношенні роз-
ташоване у Вижницькому районі Чернівецької області на відстані 2 км 
від м. Вижниця. Найближчими населеними пунктами є міста Вижни-
ця та Кути.

У орогідрографічному плані поверхня родовища є плоскою рівни-
ною, нахиленою в північно-східному напрямку і прорізаною чисель-
ними струмками. Родовище розташоване біля р. Черемош, притоки  
р. Прут.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 16,6 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

Чорногузьке родовище відкрито в 1982 році свердловиною 1-Чор-
ногузька. Промислова газоносність пов’язана з відкладами бадену та 
сармату.

У тектонічному відношенні родовище розміщено у межах південно-
східної частини Більче-Волицької зони (Зовнішньої зони) Передкар-
патського прогину.

Чорногузьке родовище є двома брахіантиклінальними підняття-
ми, що розділені прогином субмеридіонального напрямку і ускладне-
ні розломами. 

Експлуатаційний фонд щодо Чорногузького родовища станом на 
01.08.2019 р. складав 7 свердловин (з яких 7 у діючому фонді), 2 
свердловини ліквідовані.

Газ із свердловини Чорногузького родовища подають на УПГ(ГРС)-
Чорногузи. Свердловини родовища під’єднано до газозбірного колек-
тору. По газозбірному колектору газ надходить на ГРС-Черешенька і на 
УПГ(ГРС)-Чорногузи.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсацій-
них заходів.

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

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що ма-
ють парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути 
на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних 
заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений 
в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за вики-
ди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призве-
де до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти 
природно-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків 
щодо порушення природного рослинного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення 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 в зоні впливу 
об’єкт відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами 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 зако-
нодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»):  планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відпо-
відно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, ат-

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середови-
ще, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведен-
ня, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на 
довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) 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 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можли-
вості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії об-
говорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати 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 ре-
єстрації та розгляду  зауважень і пропозицій. У разі отримання заува-
жень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (про-
тягом 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 підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень 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 законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде спеціальний дозвіл № 1779 від 16.03.1999 ро-
ку на користування надрами з метою продовження видобування вуг-
леводнів Чорногузького родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних ресурсів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

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

згідно зі спеціальним дозволом № 4001 від 9.08.2006 року. Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева про-
дукція — нафта, газ природний вільний, супутні : конденсат — корис-
ні копалини  загальнодержавного значення. Роботи  на ділянці надр 
здійснюватиме структурний підрозділ — філія АТ «Укргазвидобуван-
ня» ГПУ «Шебелинкагазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Шевченківського родовища обліковують на Державному балансі ко-
рисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, роз-
робку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. 
Під час розробки родовища  передбачено пошук і розвідку нових по-
кладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом 
з дизельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин 
Шевченківського родовища обліковують на Державному балансі ко-
рисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру, роз-
робку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. 
Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових по-
кладів вуглеводнів. Буріння свердловин можуть здійснювати верста-
том з електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від 
електромережі, необхідної потужності, використання верстата із елек-
тричним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Шевченківське родовище розташовано на території Харківської об-
ласті України. Найближчий адміністративний центр м. Шевченкове. 

У орографічному відношенні місцевість є рівниною з густою сіткою 
ярів та балок. Основним гідрографічним елементом району є річка Се-
редня Балаклійка.

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 29,10 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

Родовище введено в розробку в 1994 р. пошуковою свердловиною 
17 з покладів горизонтів В-21-22.

У геологічній будові Шевченківського родовища беруть участь до-
кембрійські утворення й осадові породи палеозойської, мезозойської 
і кайнозойської ератем.

У тектонічному відношенні Шевченківське родовище розташовано в 
північній прибортовій частині Дніпровсько-Донецької западини.

На родовищі розробляють два експлуатаційні об’єкти — поклад го-
ризонту С-6-7 та поклад горизонту Б-4в. 

Cтаном на 01.10.2016 р. експлуатаційний фонд свердловин нарахо-
вує 3 одиниці (з яких 2 в діючому фонді, 1 в недіючому), одна в кон-
сервації, 12 ліквідовано.

Природний газ від свердловин надходить на вузол входу шлейфів 
УКПГ Іскрівського родовища, де забезпечується підготовка газу шля-
хом двоступеневої сепарації. Через вузол заміру газ подають у мережу 
Куп’янської філії ПАТ «Харківгаз». 

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ють згідно із законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсацій-
них заходів.

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

супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що ма-
ють парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути 
на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних 
заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений 
в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за вики-
ди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призве-
де до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти 
природно-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків 
щодо порушення природного рослинного покриву.

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

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

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

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

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами 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 зако-
нодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відпо-
відно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, ат-

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середови-
ще, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведен-
ня, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на 
довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) 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 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можли-
вості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії об-
говорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії 
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати 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 ре-
єстрації та розгляду  зауважень і пропозицій. У разі отримання заува-
жень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (про-
тягом 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 підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень 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 законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде спеціальний дозвіл № 4001 від 9.08.2006 року 
на користування надрами з метою продовження видобування вугле-
воднів Шевченківського родовища, що видає Держгеонадра України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних ресурсів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу  

на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 

30019775 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-
ку впливу на довкілля

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

згідно зі спеціальним дозволом № 1778 від 16.03.1999 року. Метод 
розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева про-
дукція — підготовлений до споживання газ природний, супутні компо-
ненти: етан, пропан, бутани — корисні копалини загальнодержавно-
го значення. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний під-
розділ — філія ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Технічна альтернатива 1. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Солотвинського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розроб-
ку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покла-
дів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватимуть верстатом з ди-
зельним приводом.

Технічна альтернатива 2. Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин  
Солотвинського родовища обліковують на Державному балансі корис-
них копалин України; наявні документи дозвільного характеру, розроб-
ку родовища здійснюють відповідно до Правил розробки родовищ. Під 
час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покла-
дів вуглеводнів. Буріння свердловин можуть здійснювати верстатом з 
електричним приводом, але у зв’язку зі значною віддаленістю від елек-
тромережі необхідної потужності використання верстата із електрич-
ним приводом обмежено.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтер-
нативи

Солотвинське родовище розташоване на території Тячівського, Ра-
хівського районів Закарпатської області, на північно-східній околиці 
селища міського типу Солотвино. 

У геоморфологічному плані родовище розташоване в південно-схід-
ній частині Солотвинської западини, у верхній течії річки Тиса. Запади-
на обмежена з півночі Карпатським, а з південного заходу Вигорлат-
Гутинським хребтами. 

Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, пло-
ща ділянки надр 3,96 км2; родовище знаходиться у промисловій роз-
робці).

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

вуглеводнів України. Позитивний аспект — створення робочих місць, 
забезпечення потреб населення у послугах підприємства. Вжиті при-
родоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень 
впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого 
населення та його здоров’я.

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

Солотвинське родовище відкрито у 1982 році. У 1988 році родови-
ще введено в розробку.

Родовище розташоване в Солотвинській западині Закарпатського 
внутрішнього прогину, в будові якої виділяються крейдові та палео-
ген-неогенові відклади. 

Фонд діючих свердловин Солотвинського родовища станом на 
01.08.2019 року налічує 3 свердловини. 5 свердловин є ліквідованими.

Системою облаштування Солотвинського родовища передбачено 
збирання природного газу від свердловин на власну установку підго-
товки газу (УПГ)-Солотвино. УПГ розташовано на землях смт Солотви-
но Тячівського р-ну Закарпатської області.

Газ, підготований на УПГ-Солотвино, подають до газопроводу Тячів-
ського УЕГГ ВАТ «Закарпатгаз» для місцевого споживання. 

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтерна-
тивами: екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлю-
ють згідно з законодавством України.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за 
альтернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідро-
логічні, екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у 
необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забез-
печення раціонального використання природних ресурсів, а також за-
безпечення вжиття охоронних відновлюваних, захисних і компенсацій-
них заходів.

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

яка супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що 
мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть впли-
нути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.

Повітряне середовище: з урахуванням вжиття природоохоронних 
заходів очікуваний вплив характеризують як екологічно допустимий. 
Платіж за викиди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений 
в грошовому виразі, розраховують згідно зі ставкою податку за вики-
ди (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення 
режиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, 
з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і приро-
доохоронних заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час ви-
добувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного 
режиму експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі по-
рушення технологічних процесів. Мінімізації ризиків досягають шля-
хом ретельного керування діяльністю, забезпеченням безпечного по-
водження з небезпечними речовинами. Розробка родовища не призве-
де до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах родовища території та об’єкти 
природо-заповідного фонду відсутні.

Рослинний, тваринний світ: Рослинність — прямі загрози, які могли 
сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або 
відсутні; передбачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків 
щодо порушення природного рослинного покриву.

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

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

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спри-
чиняє порушення 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 в зоні впливу 
об’єкта відсутні.

Відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється 
вимогами 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 зако-
нодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкіл-
ля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний 
пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планова-
ної діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно зі ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: відпо-
відно до вимог ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року, до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля буде включено із достатньою деталізацією такі планові показники:

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик пла-
нованої діяльності;

- опис поточного стану та факторів довкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, ат-

мосферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середови-
ще, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведен-
ня, уникнення, зменшення усунення значного негативного впливу на 
довкілля, в тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громад-
ських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для учас-
ті в ній громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згід-
но із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля;
2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) 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 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцін-
ки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбачено-
го попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, вихо-
дячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої ді-
яльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та  
можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії 
обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на ста-
дії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та 
планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок 
громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати 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 ре-
єстрації та розгляду  зауважень і пропозицій. У разі отримання заува-
жень і пропозицій громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля та передано суб’єкту господарювання (про-
тягом 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 підготов-
ки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень 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 законодавства рішенням про провадження даної пла-

нованої діяльності буде спеціальний дозвіл № 1778 від 16.03.1999 ро-
ку на користування надрами, з метою продовження видобування вуг-
леводнів Cолотвинського родовища, що видається Держгеонадрами 
України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надси-
лати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та при-
родних ресурсів України.

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

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +10  +15 +23  +28 Черкаська +11  +16 +24  +29
Житомирська +9  +14 +22  +27 Кіровоградська +13  +18 +28  +33
Чернігівська +9  +14 +22  +27 Полтавська +12  +17 +26  +31
Сумська +10  +15 +23  +28 Дніпропетровська +13  +18 +29  +34
Закарпатська +12  +17 +28  +33 Одеська +17  +22 +29  +34
Рівненська +9  +14 +22  +27 Миколаївська +15  +20 +29  +34
Львівська +9  +14 +22  +27 Херсонська +17  +22 +30  +35
Івано-Франківська +10  +15 +23  +28 Запорізька +16  +21 +30  +35
Волинська +9  +14 +21 +26 Харківська +13  +18 +29  +34
Хмельницька +10  +15 +24  +29 Донецька +16  +21 +29  +34
Чернівецька +9  +14 +22  +27 Луганська +15  +20 +28  +33
Тернопільська +8  +13 +23  +28 Крим +16  +21 +30  +35
Вінницька +10  +15 +25  +30 Київ +13  +15 +25  +27

Укргiдрометцентр

На Жабокрицькому майдані,  
де дяк молодицям проходу не дає
ТРАДИЦІЇ. На Полтавщині вирує Національний Сорочинський 
ярмарок

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр» 

   (фото автора)

В історії Національного 
Сорочинського бували 

періоди занепаду й підне-
сення, однак він живе по-
внокровним життям. Йо-
го організатори, які опі-
куються ярмарком ось 
уже 20 років, зберегли 
усталені найкращі й за-
проваджують нові тради-
ції ярмаркування, а цьо-
го року підготували для 
гостей безліч сюрпри-
зів і подарунків. Вони за-
початкували тематичну 
алею, на якій представ-
лено найкращих україн-
ських виробників вина й 
меду. Вдруге пройде пле-
нер художників з усієї 
України, які, надихнув-
шись ярмарком, писати-
муть картини на гоголів-
ську тематику.

На садибі Хіврі три-
ває фестиваль-кон-
курс українського весіл-
ля. Уперше демонстру-
ють мистецтво ансамбль 
української пісні й тан-
цю «Верховина» і танцю-
вальний колектив «Ду-
най» з канадського міста 
Едмонтон. Також уперше 
на ярмарку реалізують 
артпроєкт «З бабусиної 
скрині». У межах фести-
валів «Ярмаринка» і «Яр-
мариночка» виступають 
сотні колективів та окре-
мих виконавців — зага-
лом понад 3 тисячі осіб. 
На торговищі реалізу-
ють масштабну програ-
му вечірніх концертів, а 
в День Незалежності ви-
ступатиме Вахтанг Кіка-
бідзе (вхід 100 гривень). 

Окраса всякого ярмар-
ку — майстри народних 
промислів.  Їх цього року 
понад 400 з усіх областей.

Знайомлюся з деким 
із них. Катерина й Ігор 
Кудліни з Миргорода 
привезли на ярмарок су-
веніри. Кажуть, у їхній 
родині цим бізнесом охо-
плені усі дорослі. Про-
дукцію реалізують на 
ярмарках і виставках. На 
Сорочинському ярмарку 
Ігор бував 15 разів. Йому 
тут усе подобається, хоч 
дорого беруть за місце: 
за два заплатили 15 200 
гривень. Торік — 9 тисяч. 
За рік, за словами Ігоря, 
ціна піднялася на 20%. 

«Брилі солом’яні! Ку-
пуйте брилі!» — чую збо-
ку. «І почім ваші бри-
лі-красені?» — запитую. 
«За оцей найбільший (у 
діаметрі 70—80 санти-
метрів) прошу 1000 гри-
вень, а звичайні кошту-
ють понад 400 гривень — 
до художньої безконеч-
ності», — сміється май-
стер.

Михайло Щербань 
прибув на ярмарок із се-
ла Іза на Закарпатті, 
привіз на продаж вели-
кий вибір різних кошиків 
з лози, частина з них бі-
лі. «Білі нині у тренді», — 
розхвалює товар пан Ми-
хайло. Він пропонує по-
куштувати його домаш-
нього вина з виногра-
ду «ізабелла». Ах, і вино! 
Божественний аромат і 
смак! До речі, кошики з 

Ізи недорогі — коштують 
100—500 гривень.

О! А це що за дивак із 
ковадлом на причинному 
місці? Чи не коваль Ва-
кула часом? Так і є. «Ба-
чите, в чому сила Укра-
їни?» — розпливаєть-
ся у щирій усмішці член 
Національної спілки ху-
дожників України на-
родний майстер Леонід 
Терещенко із Сєверодо-
нецька Луганської облас-

ті. Його син Олексій, теж 
член спілки художників, 
у цю мить щось виточує 
з дерева. 

Леонід Терещенко — не 
тільки відомий митець, 
що виставлявся у Фран-
ції, Англії, Іспанії, Пор-
тугалії й навіть Японії, 
він ще й улюбленець пу-
бліки і керівника проєкту 
«Сорочинський ярмарок» 
Світлани Свищевої. 

«У мене купували для 
Ляшка подарунок з ви-
лами. А торік мені як пе-
реможцеві конкурсу на 
головній сцені на сади-
бі Хіврі вручили отакен-
ний коровай — ледве до-
ніс! Ото був справжній 
витвір мистецтва, — по-
хвалився він. Але скіль-
ки коштують його виро-
би, не сказав, бачачи, що 
не збираюсь їх купува-
ти. — Хочеться й тисячу 
попросить, і дві, але ж не 
дають». 

За його словами, він з 
сином приїхав на ярма-
рок по витрішки. І біль-
шість ярмаркувальни-
ків, на його думку, приї-
хали сюди по те саме. По-
тім уже без жартів зау-
важив: «Син ополоники 
робить. Але ми їх не при-
везли, бо раніше тут усе 
було запруджене людь-
ми, а тепер самі продав-
ці, покупців немає». Що-
правда, до офіційного 
відкриття там уже ніде 
було яблуку впасти. 

Однак засмутило, що 
цьогоріч не побачив на 
ярмарку давніх знайо-
мих — волів Гайка і Со-
ловейка. Замість них у 
ярмі тепер ходять і во-
зять усіх охочих молоді 
воли Мартин і Малюк. У 
всьому іншому отримав 
від заходу тільки пози-
тивні емоції. 

Українську  
і англійську  
вчать «бомбезно»

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАННЯ. Після понад місячного затишшя чотири шко-
ли Берегівщини — Яношівська, Великоберезька загально-
освітні і Свободівська І—ІІ ступенів, а також Берегівська 
українська гімназія — наповнилися школярським гомоном. 
Усі вони виграли відбірний конкурс на участь у навчально-
му проєкті «Бомбезний GoCamp», тож тепер у них відкри-
лися мовні табори.

Дві з половиною сотні школярів вивчають мови не на 
уроках, а в іграх, квестах і руханках.  Із самого ранку до 
післяобідньої пори тут звучить українська мова, знань якої 
учням шкіл, в яких навчаються представники національних 
меншин і насамперед угорської, бракує. Так само вдоско-
налюються і в англійській.

Обидві ці мови на Берегівщині перебувають у зоні осо-
бливої уваги. Школярам, більшість із яких — представники 
національних меншин, конче потрібно підвищувати рівень 
знань з української та англійської, без яких неможливо бу-
де успішно скласти ЗНО і вступити до вишів. 

«Основна мета таборів — створити мультикультур-
не мовне середовище, що допомагатиме школярам кра-
ще засвоїти українську мову, вільно нею спілкуватися, — 
розповіла кореспондентові «УК» регіональний координа-
тор мовного проєкту «Навчаємося разом» у Закарпатській 
області Ксенія Охотник. — З ними працюють 12 учителів 
місцевих шкіл і 12 відібраних на всеукраїнському конкур-
сі. У кожному з чотирьох таборів є по кілька волонтерів із-
за кордону — Чехії, Шотландії, США та інших країн. І педа-
гоги, й волонтери пройшли навчальний тренінг, що дасть 
змогу враховувати найпередовіші методики викладання. 
Тож користь є для всіх.

Мовне таборування на Берегівщині відбувається за 
сприяння МОН, громадської організації «Глобал офіс», фі-
нансової підтримки від Фінського проєкту реформи україн-
ської шкільної освіти «Навчаємося разом» та Євросоюзу.

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 28 серпня 2019 року

Хтивий дяк знов у своєму репертуарі

Сфотографуватися на возі прагне кожен гість ярмарку!

Народні майстри залюбки демонструють свої вироби
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