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Прем’єр-міністр про одну з базових перспектив протидії 
поширенню коронавірусної інфекції

Вагомий крок  
до стандартів НАТО

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Створити інтегровану оборонну ін
ституцію євроатлантичного типу — таку перспективу для Мін
оборони окреслив його очільник Андрій Таран під час відеокон
ференції із групою іноземних радників стратегічного рівня. Во
ни підтримали рішення колегії Міноборони провести комплек
сний функціональний огляд системи оборонного менеджмен
ту. Це має забезпечити переведення відомства й ЗСУ на нові 
стандарти функціонування та управлінських процесів. 

«У євроатлантичному інтеграційному процесі кожної країни 
настає час, коли із зовнішньополітичного питання він перетво
рюється на конкретні і складні завдання політики внутрішньої. 
Для реалізації внутрішніх реформ ми орієнтуємося на стандар
ти НАТО, бо вони найкращі у військовій галузі. Тому рішенням 
розширеної колегії Міністерства оборони, яка відбулася торік 
22 грудня, 2021й оголошено роком євроатлантичної транс
формації», — повідомив Андрій Таран.

Роботу буде здійснено неупереджено, ефективно й резуль
тативно, запевняє пресслужба Міністерства оборони. А страте
гічні радники заявили про готовність забезпечити постійну кон
сультативнодорадчу підтримку.

ЦИТАТА ДНЯ

ДЕНИС ШМИГАЛЬ:

ЦИФРА ДНЯ

50 
об’єктів економічного розвитку 

заплановано розпочати цьогоріч  
в областях країни за програмою 

«Велике будівництво — 2021»

«Носіння маски, миття рук, 
соціальна дистанція —  

це основні заходи,  
які залишаються  

і будуть актуальними 
до кінця року».

Українською,  
будь ласка!

ТАКИЙ ЗАКОН. Із 16 січня вітчизняна сфера обслуговування 
повинна стовідсотково користуватися державною мовою
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Дорога до храму  
і залізничного депо 
вже майже два 
десятиріччя нагадує  
смертельну гру

ІНФРАСТРУКТУРА

Закон України «Про внесення змін до Закону 
України «Про військово-цивільні адміністрації» 
щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності військово-цивільних 
адміністрацій»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

У супермаркеті чи інтернет-магазині, у кав’ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці...  Ірма Вітовська підтримала 
інформкампанію щодо набуття чинності ст. 30 мовного закону



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

документи

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

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

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
Видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні компоненти — 

корисні копалини загальнодержавного значення) Герсеванівського родовища.
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 

продукція — підготовлена до споживання природний газ,  конденсат. Роботи 
на ділянці надр здійснюватиме — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ 
«Укргазвидобування». 

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. Розробка родови-
ща буде здійснюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння 
свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом наявної по-
тужності.

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватись у відповідності до Правил розроб-

ки родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись верстатом з електрич-
ним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від електромережі, відпо-
відної потужності, використання верстата із електричним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні Герсеванівське родовище знаходиться на 

території Лозівського та Ізюмського районів Харківської області України. 
Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 350,0 км2.
Територіальні альтернативи 1 Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 350,0 

км2. Розширення та зменшення меж ділянки не передбачається
Територіальні альтернативи 2 не розглядається
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)

На Герсеванівській площі пошуково-розвідувальні роботи проводилися згід-
но спеціального дозволу на користування надрами, який видано АТ «Укргазви-
добування» № 2788, з терміном дії до 31.05.2021 р. 

Герсеванівська площа розташована на схилі Лозівського прогину в зануреній 
частині південної прибортової зони ускладненої значними за протяжністю Степ-
нівською і Лозівською монокліналями та Зачепилівсько-Левенцівським валом і 
Самаринсько-Вовчанським виступами — у нафтогазоносному відношенні роз-
міщена в межах Октябрсько-Лозівської перспективної зони.

Станом на 01.01.2021 в межах ділянки спеціального дозволу на користуван-
ня надрами пробурено 4 свердловини, з яких 3 пошукових (№№ 2, 4-Герсеванів-
ські, 3-Ново-Мечебилівська), 1 розвідувальна (№ 1-Герсеванівська).

Промисловий приплив газу на Герсеванівському ГКР отримали в лютому 
2018 року при випробуванні продуктивного пласта М-64 в свердловині № 2. На 
даний час Герсеванівське ГКР знаходиться в консервації на період очікування 
інтенсифікації припливів вуглеводнів методом ПГРП.

Станом на 01.01.2020 на Державному балансі запасів корисних копалин 
України по Герсеванівському ГКР числяться перспективні ресурси газу вільного 
в об’ємі 2104 млн м3 за категорією С3 (код класу 333).

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно із за-
конодавством України. Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить — 
500 м (буріння здійснюють буровим верстатом з дизельним приводом).

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

планованої діяльності. Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить — 
300 м, буріння буровим верстатом з електричним приводом.

Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
Щодо територіальних альтернатив 1 Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 

350,0 км2. Розширення та зменшення меж ділянки не передбачається
Щодо територіальних альтернатив 2 Не розглядаються. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтер-

нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологіч-
ні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згід-
но з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального використан-
ня природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних відновлюва-
них, 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 Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 

350,0 км2. Розширення та зменшення меж ділянки не передбачається

Щодо територіальних альтернатив 2 Не розглядаються. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля планованої діяльності 

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: На території Герсеванівського родовища тери-
торії та об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. Планована діяльність бу-
де здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про природно-запо-
відний фонд».

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 забруднюваль-
них 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 по-
рушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного до-
тримання 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).

Щодо технічної альтернатив 1 Аналогічно обраному варіанту планованої ді-
яльності, а також додаткове будівництво ЛЕП, додаткове втручання у довкілля, 
відведення земельних ділянок, збільшення часу буріння.

Щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається
Щодо територіальних альтернатив 1 Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 

350,0 км2. Розширення та зменшення меж ділянки не передбачається.
Щодо територіальних альтернатив 2 Не розглядаються. 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-

яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність належить до 
другої категорії видів планованої діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно п.1 та 3 ч.3  ст. 3 Зако-
ну 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 Украї-
ни «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.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території Украї-
ни гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування каран-
тину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що при-
падають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід 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 законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде — спеціальний дозвіл на видобування вуглеводнів Герсеванів-
ського родовища, що надається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 
екологічної оцінки та контролю,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту еколо-

гічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 січня 2021 р. № 23 
Київ

Питання фінансування здійснення заходів, 
пов’язаних з вакцинацією населення  

від гострої респіраторної хвороби  
COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України, статті 14 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та пункту 19 части-
ни п’ятої статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» Кабінет Міністрів України  
ПОСТаНОВЛЯє:

1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для про-

ведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

перелік лікарських засобів, що закуповуються для вакцинації населення від го-
строї респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

2. Установити, що:
1) кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету за рахунок 

джерел, визначених пунктом 9 статті 12 Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2021 рік», спрямовуються у 2021 році в розмірі 1376695 тис. 
гривень Міністерству охорони здоров’я на здійснення заходів, пов’язаних з вак-
цинацією населення, шляхом встановлення за спеціальним фондом держав-
ного бюджету обсягу видатків споживання за програмою Міністерства охо-
рони здоров’я 2301270 «Проведення вакцинації населення від гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» за ра-
хунок залишку коштів, який утворився за програмою 2301230 «Забезпе-
чення готовності та реагування системи громадського здоров’я на спала-
хи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2, та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників за-
кладів екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я першої хвилі 

для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри-
чиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду бо-
ротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавіру-
сом SARS-CoV-2, та її наслідками» станом на 1 січня 2021 р.;

2) спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю вакцини від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, є Кра-
ун Ейджентс Лімітед (CROWN AGENTS LIMITED);

3) дія Порядку здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із 
залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 538 «Про вне-
сення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 622 і від 
5 вересня 2018 р. № 707» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 54, ст. 1658), не 
поширюється на закупівлю вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

3. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження спрямування видатків, перед-

бачених підпунктом 1 пункту 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради Укра-
їни з питань бюджету; 

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження внесення відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 січня 2021 р. № 23

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення 

вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОЗ 
у державному бюджеті за загальним та спеціальним фондами за програмою 
2301270 «Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем 
бюджетної програми є МОЗ.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
1) закупівлю вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричине-

ної коронавірусом SARS-CoV-2;
2) закупівлю товарів та послуг, пов’язаних з їх закупівлею, що надаються спе-

ціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю;

3) закупівлю послуг, пов’язаних з поставками у межах заходів, необхідних для 
проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

4) оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті).
4. Закупівля вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, здійснюється відповідно до угоди із спеціалізованою 
організацією, яка здійснює закупівлю.

5. Закупівля таких товарів і послуг здійснюється згідно з правилами і проце-
дурами, установленими спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю, з 
урахуванням цього Порядку.

Попередня оплата проводиться з урахуванням положень бюджетного законо-
давства. В угоді із спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю, може 
передбачатися попередня оплата на строк не більше дванадцяти місяців за кожну 
окрему партію вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, на підставі затвердженого МОЗ кошторису. 

6. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бю-
джетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх ці-
льовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодав-
ством порядку.

7. МОЗ подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань 
бюджету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.

8. Порядок розподілу закупленої вакцини від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, порядок проведення вакци-
нації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2, в тому числі визначення категорій населення, яким прово-
диться вакцинація, обліку вакцинованих та моніторингу використання вакцин ви-
значаються МОЗ.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 13 січня 2021 р. № 23
ПЕРЕЛІК 

лікарських засобів, що закуповуються для вакцинації  
населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Код згідно  
з УКТЗЕД

Міжнародне непатентоване найменування (назва)  
лікарського засобу, назва групи препаратів та продуктів  

для спеціальних медичних цілей
3002 Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)
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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
Видобування вуглеводнів (газ природний, конденсат, супутні компоненти — 

корисні копалини загальнодержавного значення) Топольового родовища.
Метод розробки родовища — на виснаження, режим — газовий. Кінцева 

продукція — підготовлена до споживання природний газ, конденсат. Роботи на 
ділянці надр здійснюватиме — філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Ук-
ргазвидобування». 

Об’єкт існуючий, наявні документи дозвільного характеру. Розробка родови-
ща буде здійснюватись у відповідності до Правил розробки родовищ. Буріння 
свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом наявної по-
тужності.

Технічна альтернатива 1.
Розробка родовища буде здійснюватись у відповідності до Правил розроб-

ки родовищ. Буріння свердловин може здійснюватись верстатом з електрич-
ним приводом, але у зв’язку із значною віддаленістю від електромережі, відпо-
відної потужності, використання верстата із електричним приводом обмежено.

Технічна альтернатива 2. 
Не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
В адміністративному відношенні Топольове родовище знаходиться на тери-

торії Ізюмського району Харківської області України. 
Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 87,40 км2.
Територіальні альтернативи 1 Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 87,40 

км2. Розширення та зменшення меж ділянки не передбачається.
Територіальні альтернативи 2 не розглядається
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)

На Топольовій площі пошуково-розвідувальні роботи проводилися згідно 
спеціального дозволу на користування надрами, який видано АТ «Укргазвидо-
бування» № 2787, з терміном дії до 31.05.2021 р. 

Топольове підняття виявлене в межах Лавриківсько-Балаклійської структур-
но-тектонічної зони Північної прибортової частини ДДЗ, яка відноситься до Ря-
бухінсько-Північноголубівського нафтогазоносного району. Неподалік з Топо-
льовою структурою розташовані Вишнівське, Волохівське, Максальське та ін-
ші родовища, де в різній мірі газоносні всі відділи кам’яновугільної системи.

Глибоке пошуково-розвідувальне буріння в межах Топольового ГКР розпо-
чалося Шебелинським ВБР бурового управління «Укрбургаз» у 2015 році. В пе-
ріод з 2015 по 2017 роки на Топольовій площі пробурено та випробувано пошу-
кову свердловину № 1-Топольова.

Газоносність Топольового ГКР встановлена у 2017 році свердловиною  
№ 1-Топольова дослідженням об’єктів I, II, III (продуктивні пласти Б-2, Б-1н, 
Б-1в, М-7).

На даний час Топольове ГКР знаходиться в консервації на період очікування 
інтенсифікації припливів вуглеводнів методом ПГРП.

Станом на 01.01.2021 в межах Топольового ГКР пробурено 2 свердловини, 
з яких 1 пошукова (№ 1-Топольова), 1 розвідувальна (№ 11-Балаклійсько-Са-
винська).

Станом на 01.01.2020 у Державному балансі України по Топольовій структу-
рі числяться перспективні ресурси газу вільного в об’ємі 804 млн м3 за катего-
рією С3 (код класу 333).

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 
екологічні й інші обмеження планованої діяльності встановлюють згідно із за-
конодавством України. Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить — 
500 м (буріння здійснюють буровим верстатом з дизельним приводом).

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

планованої діяльності. Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить — 
300 м, буріння буровим верстатом з електричним приводом.

Щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається
Щодо територіальних альтернатив 1 Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 

87,40 км2. Розширення та зменшення меж ділянки не передбачається
Щодо територіальних альтернатив 2 Не розглядаються. 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтер-

нативами: топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологіч-
ні, археологічні й інші вишукування виконуватимуть у необхідному обсязі, згід-
но з чинним законодавством з метою забезпечення раціонального використан-
ня природних ресурсів, а також забезпечення вжиття охоронних відновлюва-
них, 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 Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 

87,40 км2. Розширення та зменшення меж ділянки не передбачається
Щодо територіальних альтернатив 2 Не розглядаються. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля планованої діяльності 

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: На території Топольового родовища терито-
рії та об’єкти природно-заповідного фонду відсутні. Планована діяльність бу-
де здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про природно-запо-
відний фонд».

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 забруднюваль-
них 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 по-
рушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного до-
тримання 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).

Щодо технічної альтернатив 1 Аналогічно обраному варіанту планованої ді-
яльності, а також додаткове будівництво ЛЕП, додаткове втручання у довкілля, 
відведення земельних ділянок, збільшення часу буріння.

Щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається
Щодо територіальних альтернатив 1 Об’єкт існуючий, площа ділянки надр 

87,40 км2. Розширення та зменшення меж ділянки не передбачається.
Щодо територіальних альтернатив 2 Не розглядаються. 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-

яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля»):  планована діяльність належить до 
другої категорії видів планованої діяльності й об’єктів, які можуть мати вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно п.1 та 3 ч.3 ст. 3 Зако-
ну 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 Украї-
ни «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.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Ка-
бінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території Украї-
ни гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування каран-
тину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що при-
падають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

Надаючи зауваження та пропозиції, слід 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 законодавства рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде — спеціальний дозвіл на видобування вуглеводнів Топольового 
родовища, що надається Держгеонадрами України. 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, об-
сягу досліджень і рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент 
екологічної оцінки та контролю,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, e-mail: ОVD@mepr.gov.ua
контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту еколо-

гічної оцінки та контролю, тел.: +38 (044) 206-31-40

ТОВаРИСТВО З ДОДаТКОВОЮ ВІДПОВІДаЛЬНІСТЮ 
«СТРаХОВа КОМПаНІЯ «аСТа-СТРаХУВаННЯ» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи — 38482401; реєстраційний но-
мер за державним реєстром фінансових установ 11102835; 
Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 10) та 
ТОВаРИСТВО З ДОДаТКОВОЮ ВІДПОВІДаЛЬНІСТЮ «СТРа-
ХОВЕ ТОВаРИСТВО «аВЕСТа СТРаХУВаННЯ» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи — 35744243; реєстраційний номер 
за державним реєстром фінансових установ 11102191; Укра-
їна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 10;) повідо-
мляють, що Загальними зборами учасників ТДВ «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «АСТА-СТРАХУВАННЯ» та Загальними зборами 
ТДВ «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АВЕСТА СТРАХУВАННЯ» при-
йнято рішення про реорганізацію зазначених Товариств,  шля-
хом приєднання ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСТА-СТРАХУ-
ВАННЯ» до ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АВЕСТА СТРАХУВАННЯ».

До страховика — правонаступника ТДВ «СТРАХО-
ВЕ ТОВАРИСТВО «АВЕСТА СТРАХУВАННЯ» переходять всі 
зобов’язання за договорами страхування, укладеними  ТДВ 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСТА-СТРАХУВАННЯ». Процес реор-
ганізації не потребує додаткового оформлення відносин з ТДВ 
«СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО «АВЕСТА СТРАХУВАННЯ» за укла-
деними договорами страхування, оскільки страховик-право-
наступник зобов’язується виконувати зобов’язання за всіма 
договорами страхування, укладеними ТДВ «СТРАХОВА КОМ-
ПАНІЯ «АСТА-СТРАХУВАННЯ».

Звернення до страховиків, що реорганізуються прийма-
ються протягом 60 днів з дня даного повідомлення, за адре-
сою: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 10).

В провадженні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області перебуває обвинуваль-
ний акт по кримінальному провадженню, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22019090000000020 від 28.11.2019 року за обви-
нуваченням Меладзе Валерія Ілліча, Меладзе Люд-
мили Вікторівни, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Суд викликає обвинуваченого Меладзе Валерія 
Ілліча, 22.12.1959 р.н., зареєстрований за адресою:  
м. Одеса, проспект Гагаріна, 13-а, кімната 58, та Ме-
ладзе Людмилу Вікторівну, 16.10.1961 року наро-
дження, зареєстрована за адресою: вул. Паризької 
Комуни, буд. 6/45, м. Макіївка, Донецька область, 
для участі в розгляді підготовчого судового засідан-
ня, яке відбудеться 22 січня 2021 року о 09 годині 
00 хвилин, у приміщенні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: 85110,  
м. Костянтинівка, пр-т. Ломоносова, 157, корпус 1, 
зал судового засідання №2.

Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження. 

Суддя Леміщенко О.О.

На розгляді в Куйбишевському районному суді За-
порізької області перебуває кримінальне проваджен-
ня за обвинуваченням Шпакова Ю.М. у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч.1 
ст.258-3, ч.3 ст.258 КК України, по якому, відповідно 
до ухвали колегії суддів Куйбишевського районного 
суду Запорізької області від 28 листопада 2019 року 
у справі № 324/1098/18, здійснюється спеціальне су-
дове провадження.

Колегія суддів Куйбишевського районного суду 
Запорізької області під головуванням судді Мальо-
ваного В.О. викликає обвинуваченого Шпакова Юрія 
Миколайовича, 31 травня 1979 р.н., зареєстровано-
го за адресою: вул. Генерала Максима Козиря, буд. 
13, кв. 52, м. Донецьк, Донецької області для учас-
ті в  судовому засіданні у кримінальному проваджен-
ні, внесеному до ЄРДР за № 22018000000000061 від 
20.02.2018 року, яке відбудеться о 08-30 год.  21 січ-
ня 2021 року в залі засідань № 1 Куйбишевського ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: вул. 
Центральна, 26-а, смт Більмак Запорізької області. 
Поважні причини неприбуття особи на виклик до су-
ду передбаченні ст. 138 КПК України. Колегія суддів: 
головуючий суддя Мальований В.О., судді Валігур-
ський Г.Ю., Ходько В.М.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100 м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22018050000000251 (номер справи 
1-кп/243/401/2021), за обвинуваченням Мороз Рити 
Іванівни, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 110 ч. 2 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т.А. викликає обвинувачену 
Мороз Риту Іванівну, яка зареєстрована за адресою: 
м. Слов’янськ, вул. Кронштадська, 95, та мешкає за 
адресою: м. Слов’янськ, вул. Свєтлова, 16, у судове 
засідання, яке відбудеться 22 січня 2021 року о 15-30 
год. у залі судового засідання № 4.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Втрачений Судновий білет ДБ № 015709, виданий Державною служ-

бою морського та річкового транспорту 19.11.2018 p., на судно АМУР  

№ 2448, зареєстрованого в Судновій книзі СК № 9623, з бортовим но-

мером УОА9623К, власником якого є Згама Володимир Миколайович, 

вважати недійсним.

У провадженні Галицького районного суду м. Львова у складі головуючого судді Романюка В.Ф. знахо-
диться кримінальне провадження за обвинуваченням Саєнка Олександра Миколайовича, 20 березня 1974 
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального 
кодексу України. Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 22.01.2021 року о 14 год. 30 
хв. у приміщенні Галицького районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2. Поперед-
жаємо Саєнка Олександра Миколайовича, 20 березня 1974 року народження, зареєстрованого за адресою: 
Харківська обл. Дергачівський р-н, смт Вільшани, пров. Скнаріна, буд. 5, проживаючого за адресою: м. Хар-
ків, просп. Тракторобудівників, буд. 100А, кв. 80, що у випадку вашої неявки у судове засідання на вищевка-
зані дату та час, справу буде розглянуто у вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Суддя Романюк В.Ф.

Втрачене Свідоцтво про виклю-

чення судна з Державного суднового 

реєстру України на судно «Перлина» 

з бортовим реєстраційним номером 

«С-552», видані на АТЗТ «АТЛАС», 

вважати недійсним.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

-15..-20
-10..-15 -17..-22

-11..-16

-15..-20
-11..-16

-10..-15
-6..-11

-19..-24
-11..-16

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -17 -22 -11 -16 Черкаська -15 -20 -11 -16
Житомирська -17 -22 -12 -17 Кіровоградська -15 -20 -11 -16
Чернігівська -18 -23 -12 -17 Полтавська -18 -23 -12 -17
Сумська -19 -24 -11 -16 Дніпропетровська -17 -22 -12 -17
Закарпатська -8 -13 -4 -9 Одеська -10 -15 -6 -11
Рівненська -15 -20 -11 -16 Миколаївська -11 -16 -6 -11
Львівська -13 -18 -8 -13 Херсонська -9 -14 -5 -10
Івано-Франківська -13 -18 -6 -11 Запорізька -12 -17 -8 -13
Волинська -14 -19 -10 -15 Харківська -19 -24 -12 -17
Хмельницька -15 -20 -9 -14 Донецька -15 -20 -10 -15
Чернівецька -12 -17 -5 -10 Луганська -17 -22 -11 -16
Тернопільська -14 -19 -10 -15 Крим -8 -13 -1 -6
Вінницька -14 -19 -9 -14 Київ -17 -19 -11 -13

Укргiдрометцентр

Розшукуються спадкоємці після смерті 

ТИШКА МИКОЛИ АНАТОЛІЙОВИЧА, померлого 18.09.1999 р. 

та ТИШКА АНАТОЛІЯ ПЕТРОВИЧА, померлого 18.05.2005 р. 

Звертатись до Олександрійської міської державної но-
таріальної контори № 1 за адресою: Кіровоградська обл., 
м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 24.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється про-
цесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінально-
му провадженні №42014010000000052 від 20.11.2014 року за озна-
ками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438, ч. 1 
ст. 161, ч. 2 ст. 169, ч. 3 ст. 258 КК України.

В межах вищезазначеного кримінального провадження стосов-
но Криворученка Олега Миколайовича зібрано достатньо доказів 
для повідомлення про підозру, у зв’язку із викладеним, на підставі  
ст. ст. 133, 135 КПК України пропоную Криворученку Олегу Мико-
лайовичу, 11.03.1956 року народження, громадянину України, уро-
дженцю с. Новожилівка Білогірського району АР Крим, зареєстро-
ваному за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Бетховена, буд. 
113, кв. 40 та його захиснику прибути до прокуратури Автоном-
ної Республіки Крим та міста Севастополя (м. Київ, вул. Ділова, 24, 
перший поверх 19.01.2021 (з 09:00 по 18:00) для здійснення пові-
домлення про підозру та проведення інших слідчих (процесуаль-
них дій), а саме до прокурора у кримінальному провадженні Піро-
гової О.І. 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 5 січня 2021 р. № 9-р 
Київ

Про подання  
до Верховної Ради України проекту Закону 

України «Про вихід з Угоди  
про співробітництво у сфері правової 

охорони й захисту інтелектуальної власності 
та створення Міждержавної ради  

з питань правової охорони й захисту 
інтелектуальної власності»

Подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про вихід з Угоди 
про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власнос-
ті та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелекту-
альної власності».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

У Польщі знайшли 
1000-річний скарб  
київської княжни Марії
ІНТРИГУЮЧА ОБРУЧКА. За цю знахідку у XII столітті  
можна було купити кілька сіл

Ярослав САДОВИЙ, 
«Урядовий кур’єр»

У Польщі археологи вия-
вили на кукурудзяному 

полі біля містечка Слушко-
ва великий скарб срібних 
монет і ювелірних прикрас, 
що, імовірно, належав донь-
ці великого князя київсько-
го Святополка Ізяславича 
Марії.

Як повідомляє Nauka w 
Polsce, скарб знайшли ар-
хеологи на чолі з доктором 
Адамом Кендзерським з Ін-
ституту археології та етно-
логії Польської академії на-
ук. Цей скарб науковці на-
звали одним з найбільш ін-
тригуючих у Польщі.

Цікаво, що археологи по-
чали пошук після публіка-
ції монографії, у якій ідеть-
ся про скарб, знайдений 
у Слушкові ще до почат-
ку Другої світової війни. Це 
був найбільший скарб мо-
нет, знайдений будь-коли 
в Польщі. Він містив 13 061 
предмет. Здебільшого скла-
дався з монет, були і срібні 
прикраси.

У листопаді 2020 року ар-
хеологи приїхали у Слуш-
ков, щоб задокументува-
ти свої дослідження серед-
ньовічних монет. Вони по-
винні були сфотографувати 
місце попередніх знахідок 
і поспілкуватися зі старо-
жилами. Місцевий священ-
ник вказав археологам міс-
це, про яке ще у 1980-х йому 
розповіли шукачі скарбів. 
Археологи вирішили пере-
вірити цю легенду і не про-

гадали: знайшли гле-
чик, наповнений се-
редньовічними дина-
ріями.

Усього виявлено 
6500 срібних монет, які 
було складено у лля-
ні мішечки. Знайдено 
дві золоті обручки, які 
привернули особливу 
увагу. На одній з них 
був напис кирилицею: 
«[Господ]и помъзи [ра]
бесвое[и] Марии». Фа-
хівці розшифрували йо-
го так: «Господи, допоможи 
своїй служниці Марії». За 
словами професора Адріана 
Юсуповича, ця обручка, ма-
буть, пов’язана з київською 
княжною на ім’я Марія.

«Ми знаємо, що в той час 
дружиною Болеслава II 
Кривоустого (князь Польщі 
з 1102 року) була київська 
княжна на ім’я Збислава, — 
розповідає професор Юсу-
пович. — Згідно з письмо-
вими джерелами, у неї бу-
ла сестра Марія, одружена з 
Петром Влостовичем (поль-

ський воєвода, найближчий 
радник Болеслава Кривоус-
того). Поширена думка, що 
Марія була дочкою Свято-
полка Ізяславича, князя ки-
ївського».

Датування монет показа-
ло, що їх викарбувано в XI 
і XII століттях, тобто при-
близно в той період, коли 
жила Марія. 

«Знайдено горщик, напо-
внений динаріями. Це над-
звичайно цінне відкриття 
для археологів, істориків й 
інших фахівців», — каже 
Адам Кендзерський, керів-

ник розкопок. За його сло-
вами, скарб великий, на зна-
йдені монети можна було 
скупити кілька сіл.

Археологи дивуються, чо-
му такий великий скарб було 
заховано у Слушкові. Є вер-
сія, що за «вчинок, недостой-
ний лицаря», Петра Влосто-
вича «оштрафували» на бу-
дівництво 70 церков. В око-
лиці Слушкова є дві церк-
ви, збудовані польським дво-
рянином у XII столітті. Є тут 
багата дворянська садиба, в 
якій, імовірно, Петро Влосто-
вич міг мешкати деякий час 
із дружиною.

«Знайдені монети могли 
бути частиною Маріїного 
приданого, — вважає про-
фесор Юсупович. — Ста-
новище чоловіка, можливо, 
спонукало її заховати при-
дане, до якого пізніше бу-
ло додано обручку. Мож-
ливо, це було зроблено в 
1145—1146 роках під час 
втечі Влостовича із Польщі. 
На жаль, цю гіпотезу поки 
що науково не підтвердже-
но, але вона дуже привабли-
ва, оскільки пояснює наяв-
ність у скарбі монет, датова-
них періодом до шлюбу Ма-
рії. Якщо припустити, що це 
було придане, то Марія піс-
ля вступу в шлюб отримала 
в дар і польські гроші».

Монети проходять нуміз-
матичну експертизу, яка 
або змусить дослідників пе-
реглянути свої погляди на 
датування динаріїв, або до-
веде, що обручка могла і не 
належати дружині Петра 
Влостовича.

Науковці застерегли про холодну зиму 
Орест ГОРЯНСЬКИЙ 

для «Урядового кур’єра»

ПРОГНОЗ. Високо над Пів-
нічним полюсом науковці за-
фіксували дивний рух вихо-
ру холодного повітря, який 
швидко обертається. Фахів-
ці застерегли, що незабаром 
він може накрити східне узбе-
режжя США, Північну Європу 
і Східну Азію і принесе холод-
ну й сніжну погоду найближ-
чими днями.

За їхніми даними, у поляр-
ному вихорі немає нічого не-
звичайного, проте непоко-
їть його поведінка: вихор блу-
кає над Північним полюсом 
і, можливо, може розпасти-
ся на дві частини. За слова-
ми метеорологів, це може бу-
ти пов’язано зі зміною клімату 
і швидким нагріванням Арк-
тики. Крижаний покрив там із 
вересня по грудень скоротив-
ся до мінімуму.

Науковці пояснили, що ви-
щі, ніж зазвичай, температу-
ри в Арктиці, мабуть, вивели 
вихор з ладу. Полярний вихор 
— це велика ділянка низького 
тиску, яка перебуває в стра-
тосфері й заповнена холод-
ним повітрям. Однак узимку 
потік повітря, який утримує 

вихор на місці, іноді слабшає, 
дозволяючи йому поширюва-
тися на південь.

Учені припустили, що ма-
лий крижаний покрив в Арк-
тиці змусить більшу кіль-
кість опадів потрапляти з мо-
ря вглиб суші, зазвичай на те-
риторію малосніжного Сибі-

ру. Потім ця волога перетво-
рюється на сніг, який відбиває 
тепло назад у космос і робить 
Сибір холоднішим, ніж зазви-
чай. Це порушує тепловий по-
яс у тропосфері, що простя-
гається над Євразією. Такий 
процес може дестабілізува-
ти полярний вихор, спричи-
няючи холодніші зими на схід 
від Скелястих гір у США, а та-
кож у Північній Європі і Схід-
ній Азії, пише Nature Climate 
Change.

«Уявіть полярний вихор, що 
швидко обертається на міс-
ці, як дзиґа. Потім з’являється 
енергія із тропосфери, яка б’є 
по ньому, змушуючи вихор ко-
ливатися, відхилятися і блука-
ти», — пояснили фахівці. Во-
ни відзначили, що цього року 
в Сибіру снігу випало більше 
за норму. 

«Імовірно, що це спричини-
ло збій полярного вихору», — 
кажуть експерти.

Скарб срібних монет-динаріїв XII століття

Крім монет, було знайдено золоті 
прикраси
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