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USD 25.3135 EUR 28.7916 RUB 3.5335 / AU 42038.89 AG 431.34 PT 22346.5 PD 62735.97

за 1 долар сШа за 1 євро за 10 рублів за 1 тройську унцію

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВІКТОР ЛЯШКО:
«З нами працюють 

експерти з ВООЗ. 
Найближчим часом 

ми переглянемо наші 
внутрішні алгоритми, 

поставимо  
тест-системи 

в обласних 
вірусологічних 

лабораторіях».

Україна обстоює права 
Кримської єпархії ПЦУ

В ОКУПАЦІЇ. Представництво Президента України в Криму ро-
бить усе можливе, аби Кримська єпархія Православної церкви Укра-
їни працювала на окупованому Росією півострові. Про це повідомив 
очільник представництва Антон Кориневич після акції солідарнос-
ті з українським Кримом, яка відбулася в Києві. Розповідаючи про 
проблеми в окупованому Криму, він нагадав, що Кримська єпархія 
ПЦУ, яка діє на півострові під керівництвом архієпископа Климента, 
постійно стикається з тиском окупаційної влади. «Кримська єпархія 
ПЦУ — основний український осередок у Криму, а держава-окупант 
грубо порушує її права», — цитує УНІАН слова Антона Кориневича.

Представництво постійно перебуває на зв’язку з архієпископом 
Климентом і пильно стежить за ситуацією. Зокрема щодо рішення 
Кабміну тимчасово на період окупації Криму Росією передати з ко-
мунальної власності АРК у державну кафедральний собор святих 
рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, що може ста-
ти інструментом захисту прав вірян та священнослужителів ПЦУ в 
Криму.

1,232 млрд доларів
купив з початку року Національний 

банк на міжбанківському валютному 
ринку. За цей час він продав 602,2 млн 

доларів 

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА. На шостий рік після катастрофи в небі 
над Донецькою областю літака рейсу МН17 суд почав розгляд 
справи проти винуватців цього злочину 

У Нідерландах 
розпочався 
найгучніший судовий 
процес сучасності

Заступник міністра охорони здоров’я про готовність  
до ймовірного зростання кількості пацієнтів із Covid-19 

4 5 
ОРІЄНТИР

Голова Луганської обласної 
державної адміністрації — обласної 
військово-цивільної адміністрації 
Сергій Гайдай назвав основні 
виклики, які стоять перед краєм 

АКТУАЛЬНА ТЕМА

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Технічного регламенту 
шумового випромінювання у навколишнє 
середовище від обладнання, що 
використовується ззовні приміщень»
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Уряд визначається з кандидатурами 
КАДРОВА ПОЛІТИКА. Призначено виконувача обов’язків міністра освіти і науки 

Уряд на засіданні призна-
чив тимчасовим вико-

нувачем обов’язків міністра 
освіти і науки Юрія Полюхо-
вича. Коментуючи це рішен-
ня Кабміну, Юрій Полюхо-
вич зазначив: «Дуже важли-
во, щоб діяв принцип непе-

рервності влади. Зроблю все 
від мене залежне, щоб мініс-
терство працювало злагодже-
но і належно виконувало свої 
функції». 

Як повідомляє пресслужба 
МОН, Юрій Полюхович родом 
з м. Костопіль Рівненської об-

ласті. Йому 39 років. Ступінь 
магістра з історії здобув 2003 
року в Національному універ-
ситеті «Києво-Могилянська 
академія». Протягом 2009—
2012 років навчався в аспіран-
турі Київського національно-
го університету імені Тараса 

Шевченка, кандидат історич-
них наук. 

З 2014-го до 2016 року був рад-
ником міністра освіти і науки на 
громадських засадах. З 2017-го 
очолює громадську організацію 
«Українська науково-дослідна 
фундація». У вересні 2019 року 

його призначено на посаду пер-
шого заступника міністра осві-
ти і науки. Роботу в МОН поєд-
нує з викладанням у Національ-
ному університеті імені Тараса 
Шевченка магістерського курсу 
«Історія цивілізацій доколумбо-
вої Америки».

Імена всіх загиблих на борту літака рейсу МН17 зображено в імпровізованому небі національного монумента жертвам 
російського злочину в нідерландському Війфхуїзені
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документи

Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення 
відповідно до ст. ст. 297-5, 323 КПК України  

інформація про ухвалення обвинувального вироку
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області повідомляє, що 27 лютого 2020 

року був ухвалений обвинувальний вирок у кримінальному провадженні ЄРДР за  
№ 12014220370000485 від 26.03.2014 року, розглянутому в порядку спеціального судово-
го провадження відносно Рудіка Павла Миколайовича, 29.04.1965 року народження, адре-
са: Харківська область, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок № 33, згідно резолютивної 
частини якого Рудік Павло Миколайович визнаний винним у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого п.13 ч.2 ст. 115 КК України та йому призначено покарання у ви-
гляді 10 (десяти) років позбавлення волі. Початком строку відбування покарання вважати 
час затримання Рудіка Павла Миколайовича на виконання цього вироку, після набрання ним 
законної сили.

Крім того, у відповідності до ст. 124 КПК України з Рудіка П. М. на користь держави були 
стягнуті процесуальні витрати по залученню експертів до проведення експертиз на загаль-
ну суму 9451,68 грн. Доля речових доказів вирішена судом відповідно до вимог ст. 100 КПК 
України.

Також Куп’янський міськрайонний суд Харківської області повідомляє, що зазначений 
вище вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Куп’янський 
міcькрайонний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення та 
набирає законної сили після закінчення строку на його оскарження, а в разі оскарження — 
після прийняття рішення апеляційним судом. Якщо апеляційну скаргу подано обвинуваче-
ним, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового проваджен-
ня, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поваж-
них причин, передбачених ст. 138 КПК України, та надсилає апеляційну скаргу разом із мате-
ріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції. Учасники судового про-
вадження мають право, звернувшись до суду, отримати копію вироку, яку негайно після про-
голошення вироку вручити прокурору.

Суддя О. О. Волчек

Підозрюваний Захаров Артем Олександрович, 02.03.1990 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Заводська, 105, на підставі ст. ст. 133, 135 
КПК України, Вам необхідно з’явитися 16, 17 та 18 берез-
ня 2020 року о 09 год. 30 хв. до слідчого слідчого відді-
лу УСБУ в Івано-Франківській області Бобуляка Ю. В., к.т. 
(0342)590556, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Саха-
рова, буд. 15, для вручення Вам повідомлення про підозру у 
кримінальному провадженні № 22016090000000113, допиту 
Вас як підозрюваного у кримінальному провадженні та про-
ведення інших слідчих дій. Поважні причини неприбуття за-
значені в ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття вказані в 
ст. 139 КПК України.

ПоВІСТКА ПРо ВИКлИК ПІДоЗРЮВАного
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Удовіченко Олексій Олексійович, 26.08.1981 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: вул. Крупської, буд. 2,  
кв. 29, м. Лиман Донецької області, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 
КПК України, Вам необхідно з’явитись до старшого слідчого в ОВС 
слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській 
області Федоренка С. В. за адресою: м. Житомир, вул. Фещенка-Чо-
півського, 7, тел. (0412)405-279, для участі у слідчих та процесуаль-
них діях у кримінальному провадженні № 22018060000000027 як пі-
дозрюваний у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2  
ст. 260 КК України, об 11.00 16.03.2020 (для отримання письмового 
повідомлення про підозру, допиту, впізнання та інших процесуальних 
дій). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможли-
вість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик 
передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Підозрюваний Вишновецький Сергій Володимирович, 
27.05.1962 р.н., зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, Антрацитівський р-н, с. Кошари, вул. Першотравне-
ва, 20, на підставі ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 16, 17 та 18 березня 2020 року о 09 год. 30 хв. 
до старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Івано-Фран-
ківській області Щадея А. В., к.т. (0342)590758, за адресою:  
м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15, для вручен-
ня Вам повідомлення про підозру у кримінальному прова-
дженні №22016090000000113, допиту Вас як підозрювано-
го у кримінальному провадженні та проведення інших слід-
чих дій. Поважні причини неприбуття зазначені в ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття вказані в ст. 139 КПК України.

ПоВІСТКА ПРо ВИКлИК ПІДоЗРЮВАного
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Петров Владислав Антонович, 30.10.1959 року на-
родження, зареєстрований за адресою: вул. Менжинського, буд. 58,  
смт Ясна Поляна, м. Краматорськ Донецької області, на підставі ст.ст. 
133, 135, 2975 КПК України, Вам необхідно з’явитись до старшого 
слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки Украї-
ни в Житомирській області Федоренка С. В. за адресою: м. Жито-
мир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, тел. (0412)405-279, для учас-
ті у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні  
№ 22018060000000027 як підозрюваний у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 2583 КК України, о 12.00 16.03.2020 (для отриман-
ня письмового повідомлення про підозру, допиту, впізнання та інших 
процесуальних дій). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідоми-
ти про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки непри-
буття на виклик передбачені ст.ст. 138, 139 КПК 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: GL2N016603; GL2N316613; GL2N016604; GL2N316820
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:

27.03.2020;30.03.2020;31.03.2020;01.04.2020

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/ 
46660-asset-sell-id-269310, 46659-asset-sell-id-269308, 
46661-asset-sell-id-26934, 46662-asset-sell-id-269342

ТоВ «ЗУБР Чернігівщини» 
повідомляє учасників Товариства, що 21 квітня 2020 року о 10 год. 00 хв. за адре-

сою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, 
с. Кобижча, вул. Трипільська, 57, відбудуться чергові Загальні збори учасників То-

вариства.
Порядок денний зборів:

1) Про затвердження річних результатів діяльності ТОВ «ЗУБР Чернігівщини»: зві-
ту ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» за 2019 рік (в тому числі ДП «Товариство шанувальни-
ків природи Козелецького району»).

2) Про затвердження плану діяльності ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» на 2020 рік.
3) Про надання щорічної відпустки директору Товариства.
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за вищевказаною 

адресою. Телефон для довідок 095-341-27-08.

Спадкоємців 

Парфенюк Ніни Іванівни, 

27.09.1942 року народження, 

яка померла 12 вересня 

2019 року, запрошуємо  

протягом місяця до Третьої 

дніпровської державної  

нотаріальної контори 

(м. Дніпро, вул. Робоча, 22а).

Втрачений Державний Акт 
на право власності  

на земельну ділянку,  
серія ДН № 0921815 

від 18.12.1997 р., виданий 
Любимівською сільською  

радою Дніпровського району 
Дніпропетровської області 
на підставі рішення № 521  

на ім’я Мошкевич Ніна  
Никонорівна, 

вважати недійсним.

Ленінський районний суд м. Миколає-

ва у спеціальному судовому провадженні 

відповідно до вимог ч. З ст. 323 КПК Укра-

їни, викликає в судове засідання Стадни-

ченка Сергія Анатолійовича, обвинуваче-

ного у вчиненні злочинів, передбачених  

ст. 365-2 ч. 3, 362 ч. 1,3 КК України.

Судове засідання відбудеться 19 бе-

резня 2020 року о 09.00 годині за адре-

сою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/16  

(4 поверх, судова зала № 11).

Суддя Н. О. Румянцева

Центральним районним судом м. Миколаєва у складі головуючого cудді Мама-
євої о. В., суддів гуденко о. А. та Чулуп о. С. здійснюєгься спеціальне судове про-
вадження № 325/371/17 щодо обвинувального акта, складеного за результата-
ми спеціального досудового розслідування обставин кримінального провадження  
№ 22015150000000007, за обвинуваченням Калініна Олексія Олександровича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду  
м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 11 (засоби зв’язку 
0512-53-31-06, електронна адреса іnbох@ct.mk.court.gov.ua) о 14 год. 30 хв. 17 берез-
ня 2020 року, о 12 год. 00 хв. 03 квітня 2020 року, викликається обвинувачений Калі-
нін Олексій Олександрович, 28 серпня 1984 року народження, громадянин України, 
останнє відоме місце проживання в Україні: м. Миколаїв, вул. Володарського, 2, кв. 27.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі наявності поважних причин, через які 
обвинувачений не може з’явитися у судове засідання, він зобов’язанний  заздалегідь 
повідомити суд про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

оголошення  
щодо продажу активів (дебіторська заборгованість) АТ «РоДоВІД БАнК» 

номер лота: GL43N017196 GL43N017197 GL43N017198 GL43N017200 GL43N017199

Короткий опис 
активів (майна) 

в лотах:

Дебіторська за-
боргованість 

юридичної осо-
би за договором 
№ 21/11-07/07 
від 21.11.2007

Дебіторська за-
боргованість 

юридичної осо-
би за догово-
рами №1-МК 

від 01.10.2013 
та №15 від 
29.11.2013 

Дебіторська за-
боргованість 

юридичної осо-
би за догово-
ром №3 від  
19.03.2014

Дебіторська за-
боргованість 

юридичної осо-
би за догово-
ром №б/н від 

01.04.2008

Майнові права 
за дебіторською 
заборгованістю 
юридичної осо-
би за догово-

ром № 1-ДО від 
14.05.2013

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 
www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 30.03.2020

Час проведення відкритих торгів (аук-
ціону)/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/ 
160-at-rodovid-bank/46702-asset-sell-id-270761

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження національної премії 

України імені Тараса шевченка
На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса 

Шевченка ПоСТАноВляЮ:
1. Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2020 року:
ГАЛАНЕВИЧУ Марку Володимировичу, ГАРЕНЕЦЬКІЙ Ніні Миколаївні, КОВА-

ЛЕНКО Ірині Валеріївні, ЦИБУЛЬСЬКІЙ Олені Олегівні, виконавцям гурту «Даха-
Браха» — за музичний альбом «Шлях»;

ГЛЯДЄЛОВУ Олександру Всеволодовичу, фотохудожникові — за мистець-
кий проект «Карусель»;

КІЯНОВСЬКІЙ Маріанні Ярославівні, поетесі — за книгу поезій «Бабин Яр. 
Голосами»;

ПОДОБНІЙ Євгенії Володимирівні, журналістці — за книгу «Дівчата зріза-
ють коси»;

ПРОХАСЬКУ Тарасу Богдановичу, письменникові — за книгу есеїв «Так, 
але...»;

ТРОЇЦЬКОМУ Владиславу Юрійовичу, режисерові, ГРИГОРІВУ Роману Рома-
новичу, композиторові, РАЗУМЕЙКУ Іллі Костянтиновичу, композиторові — за 
оперу-реквієм «ЙОВ» («IYOV»).

2. Установити на 2020 рік розмір Національної премії України імені Тараса 
Шевченка 200 тисяч гривень кожна.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
6 березня 2020 року
№ 72/2020

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про надання підтримки Президента України 
виставці «Цивілізації України.  

Від трипільської культури, скіфського золота 
до Майдану»

З метою розвитку українсько-литовського співробітництва, а також популя-
ризації культурної та історичної спадщини України:

1. Надати підтримку Президента України виставці «Цивілізації України. Від 
трипільської культури, скіфського золота до Майдану» (11 березня — 7 липня 
2020 року, м. Вільнюс, Литовська Республіка).

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
6 березня 2020 року
№ 172/2020-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 лютого 2020 р. № 162-р 
Київ

Про погодження призначення  
логвиненка К. о. виконуючим обов’язки 
генерального директора акціонерного 

товариства «Харківобленерго»
Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення 

Логвиненка Костянтина Олександровича виконуючим обов’язки генерального 
директора акціонерного товариства «Харківобленерго».

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 лютого 2020 р. № 167-р 
Київ

Про призначення шевчук-Клюжевої о. В. 
членом національної комісії зі стандартів 

державної мови
Призначити Шевчук-Клюжеву Ольгу Василівну членом Національної комісії 

зі стандартів державної мови строком на шість років.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 лютого 2020 р. № 168-р 
Київ

Про звільнення Карандєєва Р. В.  
з посади державного секретаря Міністерства  

культури України 
Звільнити Карандєєва Ростислава Володимировича з посади державного се-

кретаря Міністерства культури України за власним бажанням.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 лютого 2020 р. № 169-р 
Київ

Про призначення лозинського В. М. 
першим заступником Міністра розвитку 

громад та територій України 
Призначити Лозинського Василя Мироновича першим заступником Міністра 

розвитку громад та територій України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 лютого 2020 р. № 170-р 
Київ

Про призначення Москаленко В. В.  
заступником Міністра розвитку громад  

та територій України 
Призначити Москаленко Валентину Володимирівну заступником Міністра 

розвитку громад та територій України.
Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 26 лютого 2020 р. № 171-р 
Київ

Про призначення Богдан о. В.  
головою Державної служби України  

з етнополітики та свободи совісті 
Призначити Богдан Олену Володимирівну Головою Державної служби Украї-

ни з етнополітики та свободи совісті з дати початку фактичного виконання нею 
посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до за-
конодавства, встановивши випробування строком на три місяці.

Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК
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Телефони відділу реклами: (044) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 

Рівні цін на універсальні послуги для побутових та малих непобутових споживачів, у тому числі  
для побутових та малих непобутових споживачів, які є користувачами малої системи розподілу,  

що вводяться в дію з 01 квітня 2020 року:

Споживачі

Класи напруги
1 клас (27,5 кВ і вище), 

коп./ кВт.год
2 клас (до 27,5 кВ), 

коп./кВт.год
без ПДВ ПДВ з ПДВ без ПДВ ПДВ з ПДВ

1 Малі непобутові споживачі, заживлені від електричних мереж  
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

137,722 27,544 165,266 182,267 36,453 218.720

2 Малі непобутові споживачі, заживлені від електричних мереж  
ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

140,064 28,013 168,077 216,548 43,310 259.858

3 Малі непобутові споживачі, заживлені від електричних мереж  
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

128,219 25,644 153,863 149,595 29,919 179.514

4 Малі непобутові споживачі, заживлені від електричних мереж  
АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

138,648 27,730 166,378 190,828 38,166 228.994

5* Комунально-побутові потреби релігійних організацій 140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168.000

6**

Юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що 
використовується для компактного поселення внутрішньо переміще-
них осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих табо-
рів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), в час-
тині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміще-
них осіб

140,000 28,000 168,000 140,000 28,000 168.000

* Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (зі змінами).
** Роздрібний тариф на е/е встановлено постановою НКРЕКП від 06.06.2017 № 746 (набрала чинності з 07.07.2017).

Роздрібні тарифи для побутових споживачів (населенню) встановлені з 01.03.2017 постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 «Про 
встановлення тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню»:

Категорії споживачів

Тарифи  
на електроенергію, 

коп./кВт·год

без ПДВ ПДВ з ПДВ

1 Електроенергія, що відпускається:

1.1.
Населенню (у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у т.ч. в сільській місце-
вості):

за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
за обсяг, спожитий понад 100  кВт∙год електроенергії на місяць 140 28 168

1.2.
Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), 
обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у т.ч. в сільській місцевості):

1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно)  відповідно до підпункту 1.1
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць 140 28 168

1.3.
Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціону-
ють системи централізованого теплопостачання (у т.ч. в сільській місцевості):

1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно)  відповідно до підпункту 1.1
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 75 15 90
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт∙год електроенергії на місяць 140 28 168

1.4.
Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів  
споживання електроенергії

75 15 90

1.5.
Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим  
засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним орга-
нізаціям, крім гуртожитків

140 28 168

1.6.
Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачаль-
ною  
організацією за загальним розрахунковим засобом обліку»)

75 15 90

ПРИМІТКА: Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та 
замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлен-
ня дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ). Електрична енергія, яка витрачається в 
дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та 
освітлення території, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).
   Із 01 квітня 2020 року продовжують діяти тарифи диференційовані за періодами часу для побутових споживачів відповідно до По-
рядку застосування тарифів на електричну енергію, затвердженого постановою НКРЕ від 23.04.2012 № 498 (зі змінами). За наявності 
обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифни-
ми коефіцієнтами (за вибором споживача): 
   1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 
   0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години); 
   повний тариф у інші години доби; 
   2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу: 
   1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години); 
   повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години); 
   0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).  
   При визначенні вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, що спо-
жита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді. 

   Населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, відпуск електричної енергії проводиться за тарифом у роз-
мірі 70 відсотків від рівня діючого тарифу для відповідної групи населення.

Довідково:

Показники

Значен-
ня, 

грн/
МВт·год 

(без 
ПДВ)

Нормативне забезпечення

1
Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринках електрич-
ної енергії для малих непобутових споживачів, не скоригована на від-

хилення
1 703,42

постанова НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 «По-
рядок формування цін на універсальні послуги» 

(у редакції постанови НКРЕКП від 03.03.2020 
№547 п.2.5)

2 Тариф на універсальні послуги ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 47,72

постанова НКРЕКП від 10.12.2019 № 2709 «Про 
встановлення тарифу на послуги постачальника 
універсальних послуг ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»

3 Тариф на послуги з передачі електричної енергії 155,40
постанова НКРЕКП від 10.12.2019 № 2668 «Про 

встановлення тарифу на послуги з передачі 
електричної енергії ПАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» 

4

Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії:

1) ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»:
для 1 класу напруги
для 2 класу напруги

164,63
610,08

Постанова НКРЕКП від 10.12.2019р. № 2678 Про 
встановлення тарифу на послуги з розподілу 
електричної енергії ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

2) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»:
для 1 класу напруги
для 2 класу напруги

188,05
952,89

Постанова НКРЕКП від 10.12.2019 р.  
№ 2693 «Про встановлення тарифу на послу-

ги з розподілу електричної енергії ПАТ «ЧЕРНІ-
ГІВОБЛЕНЕРГО»

3) АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»:
для 1 класу напруги
для 2 класу напруги

173,89
695,69

Постанова НКРЕКП від 10.12.2019 р.  
№ 2697 «Про встановлення тарифу на послу-
ги з розподілу електричної енергії АТ «УКРЗА-

ЛІЗНИЦЯ»

4) ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:
для 1 класу напруги
для 2 класу напруги

69,60
283,36

Постанова НКРЕКП від 10.12.2019 р.  
№ 2677 «Про встановлення тарифу на послуги з 
розподілу електричної енергії ПРАТ «ДТЕК КИ-

ЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

5
Прогнозована ціна закупівлі на електроенергію  

для ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК»
1 009,47

Постанова НКРЕКП від 03.03.2020р. №547 «Про 
внесення змін до Порядку формування цін на 

універсальні послуги»

Відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК України, ч. 3 ст. 12 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та пра-
вовий режим на тимчасово окупованій території України», необхід-
но з’явитися 16.03.2020 о 14:00 годині до прокуратури Автоном-
ної Республіки Крим (з постійним місцем дислокації у м. Херсон  
Херсонської області) за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 69, 
3-й поверх, для вручення повідомлень про підозру, а також для учас-
ті в проведенні слідчих та процесуальних дій:

- Вень Леонід Станіславович, 11.02.1956 року народження, гро-
мадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна,  
м. Севастополь, вул. Овощна, 2, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000004 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Глиняник Володимир Вікторович, 27.09.1977 року народжен-
ня, громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна,  
м. Севастополь, вул. Косарєва, 6, кв. 18, у кримінальному проваджен-
ні № 22020011000000005 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Гоголінський Сергій Олександрович, 31.08.1971 року народжен-
ня, громадянин України, який зареєстрований за адресою: Украї на,   
м. Севастополь, вул. Корабельна, 3, кв. 2, у кримінальному 
проваджен ні  № 22020011000000006 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 
КК України;

- Золотухін Леонід Якович, 05.02.1961 року народження, гро-
мадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна,  
м. Севастополь, вул. Ревякіна, 49, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000007 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Кіяшко Роман Володимирович, 28.01.1969 року народження, 
громадянин України, який проживає за адресою: Україна, м. Севасто-
поль, вул. Дмитра Ульянова, 4, кв. 20, у кримінальному проваджен-
ні № 22020011000000008 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Потьомкін Сергій Арифович, 13.02.1970 року народження, 
громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна,                                
м. Севастополь, проспект Жовтневої Революції, 85, кв. 27, у кримі-
нальному провадженні № 22020011000000009 від 03.02.2020 за ч. 1 
ст. 111 КК України;

- Харута Микола Петрович, 24.03.1957 року народження, гро-
мадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Се-
вастополь, вул. Невська, 5, кв. 35, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000010 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Чекмезов Володимир Ілліч, 24.05.1951 року народження, грома-
дянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Севас-
тополь, проспект Генерала Острякова, 99, кв. 24, у кримінальному 
провадженні № 22020011000000011 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК 
України;

- Черніков Юрій Вікторович, 30.10.1958 року народження, гро-
мадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна, м. Се-
вастополь,  вул. Косарєва, 19, кв. 18, у кримінальному провадженні  
№ 22020011000000012 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України;

- Шестов Сергій Миколайович, 01.02.1961 року народження, 
громадянин України, який зареєстрований за адресою: Україна,                                 
м. Севастополь, вул. М. Музики, 94а, у кримінальному провадженні                       
№ 22020011000000013 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 111 КК України.

Повістка про виклик підозрюваних  
при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Золотарьов Ми-

кола Анатолійович, який народив-
ся 25 квітня 1990 року, зареєстро-
ваний за адресою: Одеська область,  
м. Болград, вул. 25 Серпня, 226, від-
повідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України, викликається в судове 
засідання, яке відбудеться 31.03.2020 
року о 10 годині 30 хвилин в залі су-
дових засідань №131 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою:  
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обви-
нувачений.

Суддя Іванов В. В.

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Суровікін Максим Олек-

сандрович, 04.02.1981 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Одеська область, м. Балта, 
вул. Уварова, 30, кв. 4, відповідно до вимог  
ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається 
в судові засідання, що відбудуться 19 берез-
ня 2020 року о 15.00 годині в залі судових за-
сідань № 222 Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, для участі в судових засіданнях як 
обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду згідно зі статтею 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Кремінський районний суд Лу-
ганської області, що розташова-
ний за адресою: Луганська область, 
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викли-
кає Назаренко Юлію Іванівну та Ря-
бініна Валентина Івановича як обви-
нувачених в судове засідання в кри-
мінальному  провадженні, справа  
№ 414/1899/15-к, провадження  
№1-кп/414/6/2020, стосовно Наза-
ренко Юлії Іванівни та  Рябініна Ва-
лентина Івановича, обвинувачених за  
ч. 2 ст.110 КК України, що відбудеть-
ся 20 березня 2020 року о 10 годині 
00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

 Повістка про виклик, відповідно до вимог  
ст.ст. 297-5, 323 КПК України 

Обвинуваченій Туркіній Ларисі Василівні, 29.10.1977 
р.н., зареєстрованій за адресою: Одеська область, Кілій-
ський район, м. Вилкове, вул. Сонячна, 6, кв. 31, тимча-
сово проживала за адресою: м. Одеса, вул. Затонсько-
го, 24/3, кв. 126, необхідно з’явитися в судові засідання, 
які відбудуться 24.03.2020 року о 10 годині 00 хвилин за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський ра-
йонний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик суду передбаче-
ні статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Коваленко В. М.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Сагун Олексій Іванович, 17.09.1977 р.н., заре-

єстрований за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 20, кв. 24, 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання, що відбудеться 20 березня 2020 року об 
11.00 годині в залі судових засідань № 222 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі 
статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого 
передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 417/5467/18 за обвинуваченням Євдохіна Володимира 
Володимировича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Євдохіна 
Володимира Володимировича в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 18 березня 2020 року об 11 годині 00 
хвилин у залі судових засідань Марківського районного су-
ду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт 
Марківка Марківського району, Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючо-
го судді Дідоренко А. Е., суддів Рукас О. В., Чернік А. П.

Державне підприємство «Дослідне господарство 
«Дмитрівка» Інституту садівництва Національної акаде-
мії аграрних наук України» (ДП «ДГ «Дмитрівка» ІС НААН») 
оголошує про намір передати нерухоме державне май-
но в оренду, а саме: нежитлове приміщення пункту то-
варного обробітку плодів (будівля літера «О3») площею 
994,4 м2, яке знаходиться за адресою: 08112, Київська 
обл., Києво-Святошинський р-н, с. Дмитрівка, вул. Мо-
лодіжна, 1. Максимально можливий строк оренди 2 р. 
11 міс. Без права передачі приміщення в суборенду ціл-
ком або частково.

За отриманням додаткової інформації прохання звер-
татися за тел./факс (045)98-79-255.

ТОВ «Земактив 20-12» ,
код ЄДРПОУ 38315223, повідомляє про проведення  

позачергових загальних зборів учасників, які відбудуться 
13 квітня 2020 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, 

04086, м.Київ, вул. Грозненська, буд. 16.
Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Про розгляд заяви директора Товариства про звільнен-

ня із займаної посади. 
Реєстрація представників учасників буде здійснюватися 

за місцем проведення зборів 13 квітня  2020 року з 10 год. 
до 10 год. 45 хв. Для участі у зборах необхідно мати при собі: 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу; доручення 
на право представляти інте реси учасника.

ТОВ «Укржитниця», 
код ЄДРПОУ 30020356, повідомляє про проведення 

позачергових загальних зборів учасників, 
які відбудуться 13 квітня 2020 року о 12 год. 00 хв.  

за адресою: Україна, 04086, м.Київ, вул. Грозненська, 16.
Порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Про розгляд заяви директора Товариства про звільнен-

ня із займаної посади. 
Реєстрація представників учасників буде здійснюватися 

за місцем проведення зборів 13 квітня  2020 року з 11 год. 
до 11 год. 45 хв. Для участі у зборах необхідно мати при собі: 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу; доручення 
на право представляти інте реси учасника.

Адміністративною колегією Миколаївського  
обласного територіального відділення Антимоно-
польного комітету України:

прийнято рішення від 27.12.2019 р. №48-ріш від-
носно ТОВ «Промспецтех» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 40049277).

Повний текст рішення розміщено на офіційному 
веб-сайті Антимонопольного комітету України, а са-
ме: суб-сайті Миколаївського обласного територіаль-
ного відділення Антимонопольного комітету України  
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/index).

 Адміністративною колегією Миколаївського  
обласного територіального відділення  Антимоно-
польного комітету України:

прийнято рішення від 27.12.2019 р. №52-ріш від-
носно ТОВ «СПІК МК» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 41161234).

Повний текст рішення розміщено на офіційному 
веб-сайті Антимонопольного комітету України, а са-
ме: суб-сайті Миколаївського обласного територіаль-
ного відділення Антимонопольного комітету України  
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk/index).
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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 оцінку впливу на 
довкілля

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

промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу 
(промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) До-
бренської площі.

В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів вугле-
воднів, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з метою ге-
олого-економічної оцінки та затвердження запасів вуглеводнів ДКЗ Укра-
їни з подальшим видобуванням (промислова розробка родовищ). Метод 
розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продук-
ція — підготовлена до споживання нафта, природний газ, конденсат. Ро-
боти на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — ГПУ «Шебе-
линкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. В разі від-
криття покладів вуглеводнів, розробка родовища буде здійснюватись у 
відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин здійсню-
ватиметься верстатом з дизельним приводом наявної потужності.

Технічна альтернатива 1.
В разі відкриття, розробка родовища буде здійснюватись у відповіднос-

ті до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись 
верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю 
від електромережі, відповідної потужності, використання верстата із елек-
тричним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтерна-

тиви
Добренська площа розташована в Красноградському районі Харків-

ської області. Центральну частину площі займає м. Красноград, села Ната-
лине та Піщанка. З північного сходу на південний захід площу перетинає  
р. Берестова із старицями та заболоченою заплавою. 

Територіальні альтернативи 1, 2
Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-

лянки надр 122,23 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Мінімальний залиш-

ковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності 
місцевого населення та його здоров’я.

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

Добренська площа розташована в центральній, найбільш зануреній, 
частині Дніпровсько-Донецького грабену. Глибина залягання фундамен-
ту в межах площі складає 11,0-13,5 км.

Добренська площа розташована в центральній частині Дніпровсько- 
Донецького авлакогену і, згідно з існуючим нафтогазогеологічним ра-
йонуванням, належить до Машівсько-Шебелинського нафтогазоносно-
го району. Найближчими до площі робіт є: Ланнівське, Кобзівське Захід-
но- Соснівське газоконденсатні родовища, поклади вуглеводнів на яких 
пов’язані з відкладами нижньої пермі, верхнього та середнього карбону. 

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

Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту проваджен-

ня планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за аль-

тернативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 
екологічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідно-
му обсязі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціо-
нального використання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття 
охоронних відновлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 1 
Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному 

варіанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1,2
Не розглядаються.
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 мають 
парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клі-
мат і мікроклімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення ре-
жиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з ура-
хуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохорон-
них заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видо-
бувних робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму 
експлуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення тех-
нологічних процесів. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фі-
зичних та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах площі території та об’єкти при-
родно-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 що-
до порушення природного рослинного покриву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в еко-
номіку району). 

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричи-
няє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комп-
лексного 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 ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій 
кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього 
утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і части-
ну статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована ді-
яльність належить до другої категорії видів планованої діяльності й об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
згідно з п.1 та 3 ч.3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планова-
ної діяльності;

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

ферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціаль-
не середовище;

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських об-
говорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив 
на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
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 інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім 
абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої ді-
яльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості гро-
мадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення обся-
гу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим орга-
ном поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля про-
тягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість по-
давати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде пові-
домлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду  зау-
важень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськос-
ті їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та переда-
но суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отри-
мання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвід-
чують згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень і 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальну інформацію про це включають до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде спеціальний дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних 
надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим ви-
добуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) (нафта, природний 
газ, конденсат) Добренської площі, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки 
впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної еко-
логічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківсько-
го, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, e-mail: gladun@menr.gov.ua; 
ОVD@menr.gov.ua

контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст від-
ділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на 
довкілля

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

мислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (про-
мислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Кадобнян-
ського родовища.

В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів вугле-
воднів, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з метою ге-
олого-економічної оцінки та затвердження запасів вуглеводнів ДКЗ України 
з подальшим видобуванням (промислова розробка родовищ). Метод роз-
робки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — 
підготовлена до споживання нафта, природний газ, конденсат. Роботи на ді-
лянці надр здійснюватиме структурний підрозділ — ГПУ «Львівгазвидобу-
вання» АТ «Укргазвидобування». 

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. В разі відкрит-
тя покладів вуглеводнів, розробка родовища буде здійснюватись у відповід-
ності до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин здійснюватиметь-
ся верстатом з дизельним приводом наявної потужності.

Технічна альтернатива 1.
В разі відкриття, розробка родовища буде здійснюватись у відповіднос-

ті до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись 
верстатом з електричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю 
від електромережі, відповідної потужності, використання верстата із елек-
тричним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні Кадобнянське родовище розташоване 

на території Калуського та Долинського районів Івано-Франківської облас-
ті України.

В межах родовища розвинута сітка водотоків, яка представлена річками 
Сукіль та Свіча з їхніми притоками. 

Територіальні альтернативи 1, 2
Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ді-

лянки надр 21,17 км2; родовище знаходиться у геологічному вивченні та до-
слідно-промисловій розробці).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Мінімальний залиш-

ковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності міс-
цевого населення та його здоров’я.

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

Кадобнянська структура складається з двох піднятих елементів, між яки-
ми залягає вузький опущений блок типу грабену. Два північно-східних бло-
ки ступінчасто занурюються в сторону Калуського розлому.

Промислова нафтогазоносність пов’язана з верхньобаденськими (виді-
лено 7 газоносних піщаних лінз, згодом їх розглядали як єдиний поклад) та 
сарматськими (виділено 29 газоносних піщаних лінз) відкладами. 

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

Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту проваджен-

ня планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтер-

нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-
гічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, 
згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального вико-
ристання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних від-
новлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 1 
Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному ва-

ріанту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1,2
Не розглядаються
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 су-

проводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають пар-
никовий 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 ви-
киди забруднювальних речовин в атмосферу, визначений в грошовому ви-
разі, розраховують згідно зі ставкою податку за викиди (п. 243.1 ст. 243 По-
даткового кодексу України). 

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення ре-
жиму обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з ураху-
ванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних 
заходів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму екс-
плуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення техноло-
гічних процесів. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних 
та інших властивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах площі території та об’єкти природ-
но-заповідного фонду відсутні.

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

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в еко-
номіку району).

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексно-
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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 інфор-

мує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Юридична адреса: 04053, Київ-53, вул. Кудрявська, буд. 26/28; 
тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність, її характеристика
Геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промис-

лова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова 
розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Калюжна-1 площі.

В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів вуглевод-
нів, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з метою геолого-
економічної оцінки та затвердження запасів вуглеводнів ДКЗ України з подаль-
шим видобуванням (промислова розробка родовищ). Метод розробки родови-
ща — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — підготовлена до 
споживання нафта, природний газ, конденсат. Роботи на ділянці надр здійсню-
ватиме структурний підрозділ — ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазви-
добування». 

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. В разі відкриття 
покладів вуглеводнів, розробка родовища буде здійснюватись у відповідності 
до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин здійснюватиметься верста-
том з дизельним приводом наявної потужності.

Технічна альтернатива 1.
В разі відкриття, розробка родовища буде здійснюватись у відповідності до 

Правил розробки родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись верста-
том з електричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від елек-
тромережі, відповідної потужності, використання верстата із електричним при-
водом обмежено.

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні Калюжна-1 площа розташована на території 

Лебединського та Тростянецького районів Сумської області. 
У тектонічному відношенні — це ділянка північного борту ДДЗ, з глибиною 

залягання фундаменту 2200-1800 м. Відносно близько розташованими до пло-
щі Калюжна-1 є Тимофіївське, Качанівське, Краснозаярське, Новотроїцьке 
НГКР, які розташовані у прибортових умовах. 

Територіальні альтернативи 1, 2
Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділянки 

надр 162,36 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Мінімальний залишковий 

рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого на-
селення та його здоров’я.

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

У 1980 р. роботами МСГТ по відкладах карбону виділено Лебединське піднят-
тя, а в 1994 р. — Калюжна і Тригубівська складки. 

В районі Калюжної-1 площі протягом 1984-1994 рр. виконувались дослі-
дження, якими вивчена геологічна будова надр. В 1990 р. було проведено ана-
ліз аерокосмічних досліджень даної території, за даними яких виділена Черем-
ківська аномалія, що в плані відповідає Тригубівській і Калюжній структурам. 

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

Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту провадження 

планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтерна-

тивами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, 
археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згідно 
з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального використання 
природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних відновлюваних, 
захисних і компенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 1 
Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному варіан-

ту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1,2
Не розглядаються.
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 супро-

воджується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий 
ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат 
прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режи-
му обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуван-
ням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних заходів 
вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобувних 
робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму експлуата-
ції — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення технологічних про-
цесів. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших влас-
тивостей ґрунтів. 

Природно-заповідний фонд: в межах площі 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; перед-
бачені дії, спрямовані на зменшення можливих ризиків щодо порушення при-
родного рослинного покриву.

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект 
(позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку ра-
йону).

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
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 тех-
ногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

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

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії ви-
дів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і части-
ну статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована ді-
яльність належить до другої категорії видів планованої діяльності й об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкіл-
ля згідно з п. 1 та 3 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планованої 
діяльності;

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

не повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціальне се-
редовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відведення, уник-
нення, зменшення усунення значного негативного впливу на довкілля, в тому 
числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських об-
говорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-
мадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив 
на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно 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 довкілля;
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 інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім аб-
зацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з 
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає еко-
логічні умови її провадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості гро-
мадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення обсягу до-
сліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом подано-
го суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подава-
ти будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадсько-
го 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 інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 
робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому ор-
гану, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження та пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до законо-
давства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде  спеці-
альний дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі до-
слідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і га-
зу (промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Калюж-
на-1 площі, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на 
довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцін-
ки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, e-mail: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч-
ної екологічної оцінки.

го дотримання правил експлуатації. Пам’ятки архітектури, історії та культу-
ри (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші еле-
менти техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

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

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і части-
ну статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована ді-
яльність належить до другої категорії видів планованої діяльності й об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
згідно з п.1 та 3 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планова-
ної діяльності;

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

ферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соці-
альне середовище;

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських 
обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Зако-
ном України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

ля;
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 інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попе-
реднім абзацом;

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

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість 
чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та ви-
значає екологічні умови її провадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливос-
ті громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорен-
ня обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впли-
ву на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можли-
вість подавати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої ді-
яльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обгово-
рення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень і рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протя-
гом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження 
та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень і рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сто-
рінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду  зауважень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій 
громадськості їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на до-
вкілля та передано суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів 
з дня їхнього отримання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, 
своїм підписом засвідчують згоду на обробку їхніх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, частково або обґрунтовано відхилити за-
уваження та пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обго-
ворення обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню 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 зако-
нодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде — 
спеціальний дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому 
числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням 
нафти і газу (промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, кон-
денсат) Кадобнянського родовища, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцін-
ки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч-
ної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківсько-
го, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, e-mail: gladun@menr.gov.ua; 
ОVD@menr.gov.ua

контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст від-
ділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та 
стратегічної екологічної оцінки.
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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 оцінку впливу на до-
вкілля

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

мислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (про-
мислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Ополонів-
ська-1 площі.

В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів вугле-
воднів, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з метою гео-
лого-економічної оцінки та затвердження запасів вуглеводнів ДКЗ України з 
подальшим видобуванням (промислова розробка родовищ). Метод розроб-
ки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — під-
готовлена до споживання нафта, природний газ, конденсат. Роботи на ділян-
ці надр здійснюватиме структурний підрозділ — ГПУ «Полтавагазвидобуван-
ня» АТ «Укргазвидобування». 

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. В разі відкриття 
покладів вуглеводнів, розробка родовища буде здійснюватись у відповіднос-
ті до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин здійснюватиметься вер-
статом з дизельним приводом наявної потужності.

Технічна альтернатива 1.
В разі відкриття, розробка родовища буде здійснюватись у відповідності 

до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись вер-
статом з електричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від 
електромережі, відповідної потужності, використання верстата із електрич-
ним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Площа Ополонівська-1 в адміністративному відношенні знаходиться у 

Борзнянському та Бахмацькому районах Чернігівської області,  на відстані 10 
км на захід від районного центру Бахмач.

У тектонічному відношенні площа Ополонівська-1 охоплює ділянку північ-
ної прибортової зони північно-західної частини Дніпровсько-Донецької запа-
дини (ДДЗ), частково заходячи у межі Північного борту.

Територіальні альтернативи 1, 2
Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділян-

ки надр 247,88 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Мінімальний залишко-

вий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місце-
вого населення та його здоров’я.

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

У геологічній будові площі беруть участь осадові відклади від четвертин-
них до девонських, що залягають на породах докембрійського кристалічно-
го фундаменту.

У 1964-1979 роках у межах площі проводилося глибоке пошукове бу-
ріння з метою вивчення перспектив нафтогазоносності нижньопермських, 
кам’яновугільних і верхньодевонських відкладів.

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

Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту провадження 

планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтер-

нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-
гічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обся-
зі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального ви-
користання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних від-
новлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 1 
Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному варі-

анту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядаються.
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 су-

проводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парни-
ковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікро-
клімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режи-
му обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуван-
ням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних захо-
дів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму екс-
плуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення технологіч-
них процесів. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та ін-
ших властивостей ґрунтів. 

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

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

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в еконо-
міку району). 

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
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 ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій 
кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього 
утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і части-
ну статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована ді-
яльність належить до другої категорії видів планованої діяльності й об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
згідно з п. 1 та 3 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планова-
ної діяльності;

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

ферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціаль-
не середовище;

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських об-
говорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив 
на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
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 інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім 
абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої ді-
яльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості гро-
мадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення обся-
гу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим орга-
ном поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля про-
тягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість по-
давати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде пові-
домлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду  зау-
важень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськос-
ті їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та переда-
но суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отри-
мання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвід-
чують згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень і 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальну інформацію про це включають до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до законо-
давства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеці-
альний дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі до-
слідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і 
газу (промислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Опо-
лонівська-1 площі, що видається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки 
впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної еко-
логічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, e-mail: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч-
ної екологічної оцінки.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля
Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код ЄДРПОУ 30019775 ін-

формує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на до-
вкілля

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

мислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (про-
мислова розробка родовищ) (нафта, природний газ, конденсат) Північно-Єф-
ремівської площі.

В межах планованої діяльності передбачається розвідка покладів вугле-
воднів, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища з метою гео-
лого-економічної оцінки та затвердження запасів вуглеводнів ДКЗ України з 
подальшим видобуванням (промислова розробка родовищ). Метод розроб-
ки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева продукція — під-
готовлена до споживання нафта, природний газ, конденсат. Роботи на ділян-
ці надр здійснюватиме структурний підрозділ — ГПУ «Шебелинкагазвидобу-
вання» АТ «Укргазвидобування». 

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. В разі відкриття 
покладів вуглеводнів, розробка родовища буде здійснюватись у відповіднос-
ті до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин здійснюватиметься вер-
статом з дизельним приводом наявної потужності.

Технічна альтернатива 1.
В разі відкриття, розробка родовища буде здійснюватись у відповідності 

до Правил розробки родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись вер-
статом з електричним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від 
електромережі, відповідної потужності, використання верстата із електрич-
ним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
 В адміністративному відношенні Північно-Єфремівська площа розташо-

вана на перетині Зміївського, Первомайського та Нововодолазького районів 
Харківської області. Села Берека, Троїцьке (в минулому Більшовик), Трійчате 
(в минулому Комсомольське), Новоберецьке розташовані в південній і східній 
частинах площі. Залізниця та автомобільна дорога перетинають площу з пів-
ночі на південь. 

Територіальні альтернативи 1, 2
Територіальні альтернативи не розглядають (об’єкт існуючий, площа ділян-

ки надр 99,51 км2; площа знаходиться у геологічному вивченні).
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення ресурсної бази вуглеводнів України. Мінімальний залишко-

вий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місце-
вого населення та його здоров’я.

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

В тектонічному відношенні Північно-Єфремівська площа розташована в 
північній прибортовій зоні Дніпровсько-Донецького грабену. Глибина заля-
гання фундаменту в межах площі складає 15-17 км.

В нафтогазоносному відношенні Північно-Єфремівська площа згідно іс-
нуючого нафто-газогеологічного районуванн належить до Машівсько-Шебе-
линського нафтогазоносного району. Тому основні перспективи площі в на-
фтогазоносному відношенні пов’язані з відкладами середнього карбону. 

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

Щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження аналогічні обраному варіанту провадження 

планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтер-

нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, еколо-
гічні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обся-
зі, згідно з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального ви-
користання природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних від-
новлюваних, захисних і компенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 1 
Еколого-інженерна підготовка і захист території аналогічні обраному варі-

анту планованої діяльності.
Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядаються.
Щодо територіальних альтернатив 1, 2
Не розглядаються.
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 су-

проводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парни-
ковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікро-
клімат прилеглої місцевості.

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

Водне середовище: передбачено вжиття заходів щодо забезпечення режи-
му обмежень ПЗС; за штатного режиму діяльності підприємства, з урахуван-
ням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних захо-
дів вплив характеризують як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: здійснюватиметься під час видобув-
них робіт. Вплив планованої діяльності на ґрунт за звичайного режиму екс-
плуатації — мінімальний, і може бути помітним у разі порушення технологіч-
них процесів. Розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та ін-
ших властивостей ґрунтів. 

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

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

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

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

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний ас-
пект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в еконо-
міку району).
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оголошення

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

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє 
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 ви-
могами Закону України «Про відходи» (у разі виникнення аварійних ситуацій 
кількісний та якісний склад відходів визначають на місцях, за мірою їхнього 
утворення у порядку відповідно до вимог чинних законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і части-
ну статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована ді-
яльність належить до другої категорії видів планованої діяльності й об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
згідно з п. 1 та 3 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»  
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

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

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

- опис місця провадження, цілі й опис основних характеристик планова-
ної діяльності;

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

ферне повітря, поверхневі та підземні води, техногенне середовище, соціаль-
не середовище;

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

- зауваження та пропозиції, які надійдуть за результатами громадських об-
говорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості: 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив 
на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно із Законом Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
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 інфор-
мації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час  
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім 
абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої ді-
яльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості гро-
мадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення обся-
гу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим орга-
ном поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля про-
тягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість по-
давати будь-які зауваження та пропозиції до звіту та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде пові-
домлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід вказати унікальний реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдино-
му реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цьо-
го повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду  зау-
важень і пропозицій. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськос-
ті їх буде внесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля та переда-
но суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їхнього отри-
мання). Особи, що надають зауваження та пропозиції, своїм підписом засвід-
чують згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати по-
вністю, частково або обґрунтовано відхилити зауваження та пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень і 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальну інформацію про це включають до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності: 
відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде спеціальний дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних 
надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим ви-
добуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) (нафта, природ-
ний газ, конденсат) Північно-Єфремівської площі, що видається Держгеона-
драми України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки 
впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної еко-
логічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України: 

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43, e-mail: gladun@menr.gov.ua; 

ОVD@menr.gov.ua
контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу 

оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегіч-
ної екологічної оцінки.

Інформація Національної академії наук України про бюджет за бюджетними програмами  
та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені Законом України  

«Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

Згідно з чинним законодавством Національна академія наук України (далі — НАН України) є вищою науковою самоврядною організацією Укра-
їни, що заснована на державній власності.

Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство, розроблення наукових 
основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, всебічне сприяння практичному застосуванню результатів на-
укових досліджень, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, формування наукового світогляду в суспільстві.

Основними завданнями НАН України, зокрема, є:
• отримання нових та поглиблення наявних фундаментальних знань у галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук, підготов-

ка пропозицій щодо їх використання;
• організація та виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;
• наукове забезпечення модернізації та інноваційного розвитку економіки України шляхом розроблення та сприяння впровадженню у вироб-

ництво сучасних високих технологій, налагодження на засадах взаємної заінтересованості ефективних науково-технічних, організаційних, фінан-
сових та інших механізмів посилення зв’язків науки з виробництвом, а також участі у створенні інноваційних наукових, виробничих і навчальних 
комплексів;

• виявлення та утвердження в науковому середовищі талановитих дослідників, надання допомоги для їх творчого зростання, підготовка нау-
кових кадрів вищої кваліфікації.

Кошти, що були визначені Державним бюджетом України у 2019 році за загальним та спеціальним фондами, спрямовувались на виконання 
семи бюджетних програм. Звітна інформація наведена у таблиці.

Публічне ознайомлення зі Звітом про діяльність Національної академії наук України у 2019 році відбудеться 14 квітня 2020 року на сесії Загаль-
них зборів НАН України, яка проходитиме у приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шев-
ченка (вул. Юрія Іллєнка, 36/1, початок о 1000).

Звіт про витрачання коштів Державного бюджету України у 2019 році Національною академією наук України
тис. грн

Код еко-
номіч-

ної кла-
сифіка-
ції ви-
датків

Показники

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом (касові  
видатки)Затверджено ко-

шторисом на рік Касові видатки Затверджено ко-
шторисом на рік Касові видатки

1 2 3 4 5 6 7
Видатки та надання кредитів - усього 4157555,8 4142415,4 1382254,1 1020019,1 5162434,5
В тому числі:

2000 Поточні видатки 3797937,4 3791906,6 1090773,7 766943,0 4558849,6
2111 Заробітна плата 113785,3 113784,9 2076,4 1955,1 115740,0
2120 Нарахування на оплату праці 24886,7 24720,7 444,4 414,2 25134,9
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6052,3 4386,5 2499,6 1791,1 6177,6
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 7500,0 7498,5 388,9 302,8 7801,3
2230 Продукти харчування 3974,4 3881,8 0,0 0,0 3881,8
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12618,1 11747,0 2469,4 1344,3 13091,3
2250 Видатки на відрядження 374,0 349,7 131,2 83,4 433,1
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 8699,2 8026,8 1090,0 219,1 8245,9
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних  

(регіональних) програм
3593466,9 3590938,1 1079789,7 759093,9 4350032,0

2700 Соціальне забезпечення 26580,5 26572,6 0,0 0,0 26572,6
2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0 1884,1 1739,1 1739,1
3000 Капітальні видатки 359618,4 350508,8 291480,4 253076,1 603584,9

6541020 «Наукова і організаційна діяльність Президії НАН  України»
Видатки та надання кредитів - усього 105687,7 104837,7 8426,8 5757,0 110594,7
В тому числі:

2000 Поточні видатки 105687,7 104837,7 7512,2 4955,0 109792,7
2111 Заробітна плата 58109,0 58109,0 1834,8 1739,1 59848,1
2120 Нарахування на оплату праці 12638,0 12609,1 357,3 336,3 12945,4
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1812,2 1410,2 1714,0 1031,7 2441,9
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2230 Продукти харчування 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2240 Оплата послуг   (крім комунальних) 5199,8 4812,7 1371,7 644,5 5457,2
2250 Видатки на відрядження 374,0 349,7 131,2 83,4 433,1
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1624,2 1624,2 987,4 140,7 1764,9
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних  

(регіональних) програм
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2700 Соціальне забезпечення 25930,5 25922,8 0,0 0,0 25922,8
2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0 1115,8 979,3 979,3
3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 914,6 802,0 802,0

6541030 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка 
наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек»

Видатки та надання кредитів - усього 3109050,0 3107267,3 1308792,8 952497,3 4059764,6
В тому числі:

2000 Поточні видатки 3073859,1 3072130,2 1075227,6 755027,4 3827157,6
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних  

(регіональних) програм
3073859,1 3072130,2 1075227,6 755027,4 3827157,6

3000 Капітальні видатки 35190,9 35137,1 233565,2 197469,9 232607,0
6541080 «Підготовка кадрів з пріоритетних напрямків науки вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації»

Видатки та надання кредитів - усього 4983,0 4556,2 33,0 14,2 4570,4
В тому числі:

2000 Поточні видатки 4983,0 4556,2 33,0 14,2 4570,4
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних  

(регіональних) програм
4983,0 4556,2 33,0 14,2 4570,4

3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6541100 «Медичне обслуговування працівників НАН України»

Видатки та надання кредитів - усього 365657,0 355009,1 6943,2 4330,4 359339,5
В тому числі:

2000 Поточні видатки 87337,0 84690,1 2822,2 2403,1 87093,2
2111 Заробітна плата 46340,2 46339,8 0,0 0,0 46339,8
2120 Нарахування на оплату праці 10194,8 10057,7 0,0 0,0 10057,7
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4200,0 2942,2 740,8 723,3 3665,5
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 7500,0 7498,5 388,9 302,8 7801,3
2230 Продукти харчування 3974,4 3881,8 0,0 0,0 3881,8
2240 Оплата послуг  (крім комунальних) 7379,4 6899,5 924,2 617,2 7516,7
2250 Видатки на відрядження 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7001,0 6328,6 0,0 0,0 6328,6
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних  

(регіональних) програм
97,2 92,2 0,0 0,0 92,2

2700 Соціальне забезпечення 650,0 649,8 0,0 0,0 649,8
2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0 768,3 759,8 759,8
3000 Капітальні видатки 278320,0 270319,0 4121,0 1927,3 272246,3

6541140 «Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт ІПБ АЕС НАН України»
Видатки та надання кредитів - усього 42415,0 42415,0 57321,2 56844,3 99259,3
В тому числі:

2000 Поточні видатки 42415,0 42415,0 4529,1 4052,3 46467,3
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних  

(регіональних) програм
42415,0 42415,0 4529,1 4052,3 46467,3

3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 52792,1 52792,0 52792,0
6541200 «Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових  кадрів НАН України»

Видатки та надання кредитів - усього 11543,0 11532,9 737,1 575,9 12108,8
В тому числі:

2000 Поточні видатки 11543,0 11532,9 649,6 491,0 12023,9
2111 Заробітна плата 9336,1 9336,1 241,6 216,0 9552,1
2120 Нарахування на оплату праці 2053,9 2053,9 87,1 77,9 2131,8
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 40,1 34,1 44,8 36,1 70,2
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2230 Продукти харчування 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 38,9 34,8 173,5 82,6 117,4
2250 Видатки на відрядження 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 74,0 74,0 102,6 78,4 152,4
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних  

(регіональних) програм
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2700 Соціальне забезпечення 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 87,5 84,9 84,9

6541230 «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень»
Видатки та надання кредитів - усього 518220,1 516797,2 0,0 0,0 516797,2
В тому числі:

2000 Поточні видатки 472112,6 471744,5 0,0 0,0 471744,5
2111 Заробітна плата 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2120 Нарахування на оплату праці 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2250 Видатки на відрядження 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних  

(регіональних) програм
472112,6 471744,5 0,0 0,0 471744,5

2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3000 Капітальні видатки 46107,5 45052,7 0,0 0,0 45052,7
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2 +7 +11 +16 Черкаська +2 +7 +11 +16

Житомирська +1 +6 +11 +16 Кіровоградська +2 +7 +11 +16
Чернігівська +2 +7 +10 +15 Полтавська +2 +7 +10 +15
Сумська +2 +7 +9 +14 Дніпропетровська +2 +7 +11 +16
Закарпатська +1 +6 +11 +16 Одеська +4 +9 +11 +16
Рівненська 0 +5 +12 +17 Миколаївська +3 +8 +14 +19
Львівська 0 +5 +13 +18 Херсонська +3 +8 +12 +17
Івано-Франківська +1 +6 +13 +18 Запорізька +3 +8 +11 +16
Волинська 0 +5 +12 +17 Харківська +3 +8 +9 +14
Хмельницька 0 +5 +12 +17 Донецька +3 +8 +9 +14
Чернівецька +1 +6 +13 +18 Луганська +4 +9 +9 +14
Тернопільська 0 +5 +12 +17 Крим +3 +8 +11 +16
Вінницька +1 +6 +12 +17 Київ +4 +6  +13 +15

Укргiдрометцентр

Весна починається  
з Ліни Костенко

Інна ОМЕЛЯНЧУК,  
«Урядовий кур’єр» 

ФЛЕШМОБ. Традиційно вес-
на в Рівному розпочинаєть-
ся з Шевченка: усі охочі, серед 
яких керівники міста і облас-
ті, читають його рядки зокрема 
на майдані Незалежності біля 
пам’ятника Кобзареві. Не стане 
винятком і 2020-й. Але цього ро-
ку весна в Рівному розпочалася 
з Ліни Костенко: 19 березня їй, 
моральному авторитетові нації, 
виповнюється 90 років.

«Привітаймо нашу геніаль-
ну поетесу, заповнивши інтер-
нет-простір цитатами з її поезій. 
Для цього потрібно на своїй сто-
рінці опублікувати улюблену ци-

тату Ліни Костенко та позначити 
її хештегом #МояЛіна. Упевнена, 
вона відчує нашу любов», — за-
просила до флешмобу у фейсбу-
ці заступниця Рівненського місь-
кого голови Галина Кульчинська. 
Вона процитувала такі рядки:

Я вчу тебе, як мову іноземну, як 
знаки, зашифровані в гербі,
я вдячна Богу, що послав  
на землю шляхетну душу,  
втілену в тобі.

Ідею активно підхопили в 
соц мережах: хтось цитує улю-
блені рядки, хтось навіть знімає 
відео, де поезію Ліни Костенко 
виконують односельці. Долу-
чайтеся!

До речі, постать Ліни Костен-
ко для Рівненщини особливо 
знакова: за виставу «Берестеч-
ко», створену за її однойменним 
романом у віршах, режисер Во-
лодимир Дзекунта, виконавець 
ролі Богдана Хмельницького на-
родний артист України Володи-

мир Петрів  2008 року отримали 
Шевченківську премію. «Маю 
привілей інколи зателефонува-
ти до Ліни Василівни. Вітаюся 
рядками з «Берестечка»: «То я, 
негідний вас Богдан». І вона ро-
зуміє, що телефонують із Рівно-
го», — каже Володимир Петрів.

Обвила легку намітку на голівоньці своїй…

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ЗНОВ У ТРЕНДІ.  У Черкасько-
му обласному краєзнавчому му-
зеї в експозиції етнології відбув-
ся майстер-клас з вив’язування 
намітки, традиційного жіночо-
го головного убору, який має ба-
гатовікову історію. Це відріз гар-

ного полотна завширшки 50 см 
і завдовжки 4—6 метрів. Мате-
ріал для неї — льон або коноплі. 
Упродовж п’яти століть це був не-
змінний атрибут на всій території 
України. Відвідувачі краєзнавчого 
музею мали змогу не лише оціни-
ти красу намітки, а й спробувати 
себе в ролі моделей та модниць 
— власноруч вив’язати і продефі-

лювати в ній.  Колись вірили, що 
наміткою можна розігнати хмари і 
зупинити руйнівну негоду. Аби за-
побігти епідемії холери, всі жінки й 
дівчата села збиралися на цвин-
тарі біля церкви, приносячи наміт-
ки. Їх зшивали одна з одною і цим 
довгим полотнищем двічі обводи-
ли навколо церкви, а кінці зано-
сили всередину і протягували до 

царських врат і престолу. За на-
родним віруванням, ця дія мала 
допомогти. 

Нині намітки — частина музей-
них колекцій, одяг фольклорних 
колективів. Однак, як  зауважують 
музейники, останніми роками ува-
га та інтерес жінок, які хочуть ви-
окремитися серед загалу, до цьо-
го головного убору підвищується.

У Полтаві почистять річку Ворсклу  
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ. У 
межах міської програми охоро-
ни довкілля на 2017—2021 роки 
в Полтаві за 9 мільйонів гривень 
почистять приблизно 400 метрів 
русла річки Ворскла на ділянці 

від Крутого Берега до залізнич-
ного мосту на Дублянщині, яко-
го не чистили років з десять. Ни-
ні глибина там у середньому 1,5 
метра, а треба 6 метрів. Роботи 
почнуть восени цього року. До 
літа провести тендер і почисти-
ти замулене русло не встигнуть, 
а в купальний сезон проводити 

такі роботи недоречно. Крім то-
го, слід укріплювати береги Вор-
скли, які розмило водою, на це 
ще знадобиться кілька мільйонів 
гривень. Усього на омолодження 
водойми треба буде орієнтовно 
12 мільйонів гривень. Але кошти 
доведеться вкладати, бо щовес-
ни під час паводка через недо-

статню глибину русла вода ви-
ходить із берегів і затоплює міс-
цевість. Там посеред річки вже 
росте очерет, який сповільнює 
течію і сприяє замуленню. Цієї 
зими жителям Крутого Берега 
пощастило, що не було снігопа-
дів і раптової відлиги, а то б їхні 
господарства затопило.
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Українські жінки завжди вирізнялися смаком у доборі одягу, а тому не приховують інтересу до намітки

Нове  
прочитання 
справжньої історії 
краю 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ВІДКРИТІ АРХІВИ. В історичному музеї Покровська на До-
неччині з ініціативи Українського інституту національної пам’яті 
відбулося відкриття виставки «ПереPROчитання образу». Осо-
бливість цієї акції в тому, що відвідувачам запропонували ма-
ловідомі матеріали з фондів Центрального державного архіву 
громадських об’єднань країни, Державного архіву СБУ, а та-
кож документи з Державного архіву Донецької області, яких 
досі ніде не публікували. 

Ця виставка — ще одна спроба спростувати наполегливо і 
підступно створений всюдисущою російською пропагандою 
образ Донбасу як споконвіку російського та антиукраїнського 
краю. 

Експозиції виставки, спираючись на архівні документи, по-
казують багатонаціональний регіон, який був і залишається 
невід’ємною частиною України. Тому його минуле, сучасне і 
майбутнє слід сприймати виключно у контексті нашої загаль-
нодержавної історії й культури. Підтвердження цього — згада-
ні документи з відкритих архівів про заселення території Дон-
басу запорозькими козаками, політичні репресії та Голодомор 
1932—1933 років,  діяльність тут в роки Другої світової війни 
українського підпілля й похідних груп ОУН. Певна річ, доступні 
тепер і матеріали про земляків — учасників Української Гель-
сінської групи: Олексу Тихого, Миколу Руденка, Василя Стуса 
та інших. 

Тобто вже сама назва заходу «ПереPROчитання образу», 
базуючись на історичних документах, радить відвідувачам ре-
тельно вивчати справжню історію краю і сприймати його не як 
радянський чи російський, а як український. Зрештою це під-
твердили й події новітньої історії, оскільки у 2014 році загарб-
ницький проєкт Росії зі створення на Донбасі примарної «Ново-
росії» провалився тільки тому, що більшість жителів краю по-
зиціонувала себе українцями. 

А ті земляки, які купилися на російську пропаганду, вже 
на тривалий час стали заручниками не «народних респу-
блік», а проросійських антинародних резервацій і тепер ку-
сають лікті.

Харківських школярів учать домовлятися  
із собаками

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОЄКТ. Кожен з дітлахів 
знає, що вірнішого друга, ніж пес, 
годі шукати. Проте чимало шко-
лярів або через власний досвід 
невдалого спілкування із соба-
ками, або наслухавшись страш-
них історій від старших чи одно-
літків, інколи не просто остеріга-
ються навіть найдружелюбніших 

чотирилапих, а й відчувають пані-
ку з їхньою появою. Тож праців-
ники комунального підприємства 
«Центр поводження з тварина-
ми» спільно із психологами, щоб 
допомогти підліткам переборо-
ти цей страх, найчастіше цілком 
безпідставний, взялися за реалі-
зацію проєкту «Філософія взає-
модії». 

Учні молодших класів Хар-
ківської загальноосвітньої шко-

ли №50 із захопленням сприй-
няли новацію працівників центру, 
які разом із психологом Анжелі-
кою Малишевою навчали їх пра-
вильно поводитися із собаками. 
І не просто навчали, а показува-
ли з допомогою чотирилапих гос-
тей школи, як домовитися із со-
бакою про дружбу, розуміти йо-
го емоції, які навички треба мати, 
щоб керувати цими емоціями. Ді-
тям сподобалося. Адже ці хвоста-

ті бувають на вигляд грізними, а 
насправді дружелюбні і навіть мо-
жуть лизнути носа. 

Це було лише перше заняття, 
а дітвора вже в очікуванні наступ-
них. Реалізатори проєкту пла-
нують провести ще шість таких 
занять зі школярами, на яких їм 
розкажуть про відповідальність 
перед тваринами, навчать до-
мовлятися із собаками і врегу-
льовувати можливі конфлікти.

«Упевнена, вона відчує нашу любов»
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